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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 

şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea 

proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.  

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 

elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, 

precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a 

implementării proiectului dumneavoastră.  

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii 

eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, 

documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, 

modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate 

/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și al 

Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanţare, precum 

și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării 

corecte a documentelor necesare.  

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot 

suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale 

și comunitare sau procedurale – varianta actualizată a 

ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet 

www.galvaleaprutului.ro 
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Capitolul 1 – Definitii si abrevieri 

 

Angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un 

solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi 

specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel 

cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională;  

Beneficiar – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă, în baza 

unui acord de cooperare care a realizat un proiect şi care a încheiat un contract de finanţare cu 

AFIR, prin intermediul Liderului de proiect, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar 

o înaintează pentru aprobarea Contractului de Finanțare a proiectului de investiţii în vederea 

obţinerii finanţării nerambursabile;  

Contract de Finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se 

stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi 

de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014 - 2020;”  
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Colaborator extern – persoană fizică, persoană fizică autorizată, II, IF sau juridică ce colaborează 

cu Parteneriatul la o acțiune/ activitate specifică acestuia, prin acordarea de expertiză specifică ce 

nu poate fi asigurată de către membrii parteneriatului;  

 

Contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate 

acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;  

 

Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/ 2014 înseamnă 

deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a 

oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar 

către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această 

primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este 

considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, 

rezervate acestei activități;  

Conflict de interese - orice situație care împiedică părțile semnatare ale acordului de cooperare să 

aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitile prevăzute în 

Contractul de Finanţare într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare 

la familie, viața personală, , interese economice sau orice alte interese.  

Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/ soția, rude ori 

afini până la gradul 4 inclusiv.  

Dispozițiile menționate mai sus se aplică partenerilor, contractorilor, angajaților beneficiarului 

implicați în realizarea prevederilor prezentului contract.  

Derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  
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Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru 

FEADR;  

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru stabilirea punctajului 

proiectelor eligibile ;  

Fermieri - persoane fizice sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice 

sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul 

legislaţiei naţionale, a cărui exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o 

activitate agricolă;  

Fişa submăsurii – document care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează 

categoriile de beneficiar, tipul sprijinului;  

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii 

de eligibilitate îndeplinite pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a 

submăsurilor 16.4 și 16.4a şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea 

condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;  

Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între 

producător și consumator;  

Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între 

care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una 

ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale 

unei alte întreprinderi (din aval). Întreprinderea legată este întreprinderea care deţine peste 50% din 

capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval.  

Intermediar - acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. 

Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea 

reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra 

produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului);  

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  

„Piața locală” - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la 

exploatația de origine a produsului.  

 

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limita de 

mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/ 

produselor și punctul de comercializare.  

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se 

calculează prin intermediul GPS.  

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.  

Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este necesară. Distanța va fi verificată 

de AFIR.  
Partener - persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat), care acționează pentru 

atingerea scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare . 
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Exemplu: o asociaţie profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o 

înterprindere privată etc;  

Potenţial beneficiar parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care este 

eligibil (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, 

dar care dorește să depună sau a depus un proiect pentru a obține fonduri nerambursabile dar nu a 

încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;  

Lider de proiect - este PFA, II, IF sau persoana juridică (de drept public sau privat) desemnata 

prin acordul de cooperare sa reprezinte parteneriatul în relatia contractuala cu AFIR, conform 

legislatiei în vigoare.  

Solicitant – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a 

depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene dar care nu a semnat un contract de finanțare.  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și fnanciar;  

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);  

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene).  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, reprezintă sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană.  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat prin decizia Comisiei 

Europeane de punere în aplicarenr. C (2015) 3058 din data de 26.05.2016 – reprezintă documentul 

programatic în baza căruia se acordă fondurile alocate României din FEADE pentru perioada 2014-

2020.  

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  

DSP – Direcția de Sănătate Publică.  

 

Capitolul 2 - PREVEDERI GENERALE 

 

2.1 Contribuția MĂSURII M3/3A – „Cooperare pentru dezvoltare” la domeniile de intervenție: 

Măsura M3/3A „Cooperare pentru dezvoltare” din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „VALEA PRUTULUI” 2014-2020 

este reglementată de prevederile art. 19 alin. (1) lit a) (ii) din Regulamentul (PE și C) nr. 

1305/2013, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la domeniul de intervenție:  

3A – ” Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 

în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
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produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 

al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.” 

 

Conform analizei SWOT în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea 

cooperarii între actorii implicați in producerea, procesarea si comercializarea in comun a productiei 

agricole. De asemenea sprijinul trebuie sa contribuie la depășirea si aplanarea problemelor tipice de 

natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zonele rurale 

sau provocările legate de mediu. Cooperarea şi asociativitatea vor ajuta la abordarea dezavantajelor 

legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din Valea Prutului, cu o pondere 

foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor 

soluţii noi și economii orizontale. 

Prin intermediul acestei masuri, se urmareste de asemenea, integrarea producatorilor primari in 

lanturi alimentare scurte, promovarea in pietele locale si in cadrul unor circuite scurte de 

aprovizionare. Piata locala este definita ca o raza de comercializare care nu depaseste 75 km de la 

exploatatia de origine a produsului. Pozitionarea teritoriului langa municipiul Iasi, reprezinta un 

avantaj care nu este valorificat suficient. In vederea constituirii si dezvoltarii unei retele, se va tine 

cont de oportunitatea pe care o reprezinta aceasta piata de desfacere majora.  

In contextul investitiilor vizate de aceasta masura, in vederea organizarii si comercializarii eficiente 

a produselor alimentare atat cele procesate cat si cele neprocesate, se urmareste introducerea 

conceptului de “cos alimentar local/traditional” care sa contina produsele alimentare (lactate, 

legume, carne, fructe, etc.) necesare unei familii pe parcursul unei saptamani. “Cosul local” 

urmeaza a fi livrat la domiciliul consumatorului final, pe baza de abonament. Fiecare producator din 

retea, contribuie cu produsele proprii la alcatuirea cosului, in functie de specializarea agricola a 

fiecarei gospodarii. 

Asocierea şi cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi încurajată și 

creată în diferite moduri:  

- cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea organizarii vanzarii produselor pe piata locala; 

- cooperarea in vederea promovarii aceastei activitati si identificarea clientilor finali. 

Legatura masurii cu nevoile: 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi: 

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si 

modernizarii sectorului agricol; 

N2.Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesare; 

N3.Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a produselor 

agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile. 

Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii derivă din următoarele aspecte: 
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- Cresterea valorii adaugate a produselor prinprocesare,depozitare,ambalare si vanzare catre clientii 

finali; 

- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi 

beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti; 

- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

- Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul constientizarii importantei formelor asociative; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

- Introducerea pe pietele locale a unor produse de calitate. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 

 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; 

 

Obiective specifice ale măsuriiM3/3A 

 

a) Constituirea si promovarea formelor asociative; 

b) Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi superioare, a produselor 

agricole obtinute in cadrul gospodariilor individuale; 

Cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vanzare si promovare in 

comun a produselor in lantul scurt; 

 

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

 

Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 

procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor 

in agricultura; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M3/3A poate fi realizata cu alte măsuri 

prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul tinta pentru 

alte măsuri.  

Măsurile M1/2A- Modernizarea exploatatiilor agricole, M2/3A-Procesarea productiei agricole si 

M4/6A-Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului sunt complementare cu M3/3A – 

Cooperare pentru dezvoltare. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Masurile M2/3A-Procesarea productiei agricole si M3/3A-Cooperare pentru dezvoltare contribuie 

la indeplinirea prioritatii P3. 

 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale mediu si inovare. 
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2.2 Contribuția publică 

 

Contribuția publică totală pentru măsura M3/ 3A – „Cooperare pentru dezvoltare” este de 

80.000,00 Euro. 

 

Legislaţia europeană 

 Legislația UE 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului. 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

 Reg.(UE)1305/2013 

 

2.3 Teritoriul eligibil 

 

Proiectele eligibile se vor desfășura pe Teritoriul GAL „Valea Prutului”. 

În accepțiunea SDL 2014-2020 și implicit a acestei măsuri, teritoriul GAL „Valea Prutului”  

cuprinde 11 comune din județele Iași și Botosani: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, 

Roșcani, Țigănași și Trifești (din județul Iași) și Românești, Santa Mare si orașul Ștefănești (din 

județul Botoșani). In acest context, termenii UAT, comuna, sat, spațiu rural folosiți in continuare se 

vor referi la teritoriul eligibil prezentat anterior. 

Capitolul 3 – Depunerea proiectelor pe masura M3/3B 

 

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL; 

 

Potențialul beneficiar depune proiectul împreună cu documentele originale (pentru care s-au atașat 

copii) la secretariatul GAL „Valea Prutului”, sub forma cererii de finanțare și a documentelor 

anexă, atașate cererii de finanțare. Locul efectiv de depunere a proiectului, respectiv locul de 

depunere a proiectului este localitatea Popricani, incinta Primariei Popricani, etaj 2, judet Iasi, 

telefon 0232/474992. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în trei exemplare (un original și două copii) și în 

format electronic (CD – 3 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). Exemplarele 

vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.   
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3.2 Perioada de depunere a proiectelor - se stabilește în funcție de modalitatea de desfășurare a 

sesiunilor (lunare, trimestriale, anuale, continue). Această perioadă ar putea fi limitată în cazul 

epuizării fondurilor sau poate fi condiționată de atingerea unui plafon din nivelul alocării 

sesiunii; 

 

GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL, 

pentru fiecare an calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea 

începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau 

diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat 

vor fi postate pe pagina web a GAL și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL. GAL 

îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de evaluare privind 

selecția proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, așa cum a fost menționat în 

capitolul XI - ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” din Strategia 

de Dezvoltare Locală. Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul 

Director al GAL (AGA/CD), în conformitate cu procedurile interne ale GAL, iar pentru 

transparență vor fi postate pe pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de 

selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată). 

3.3 Alocarea pe sesiune; 

 

Alocarea financiară pe sesiune* și/sau valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate (în sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, 

nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a 

proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între 

solicitanți.  

Suplimentarea alocării financiare pe sesiune se va realiza numai în situația în care, în cadrul 

aceleiași măsuri, s-au constituit fonduri disponibile/măsură, provenite din sumele aferente 

proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către 

AFIR, cu respectarea prevederilor cap. 3.2.3 - ,,Utilizarea fondurilor nerambursabile”. Suma 

maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;  

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va 

respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 

200.000 de euro; 

Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de 

dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea 

sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. 

Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în 

PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin. 

3.4 Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat. 
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Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi finantat este de minim 10 puncte. 

Capitolul 4-Categorii de beneficiari eligibili in cadrul Măsurii M3/3A 

4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

 

Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu exceptia 

fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea 

retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa. 

Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand categoriilor enumerate mai jos: 

 Fermieri 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale 

 ONG 

 Consilii locale 

 Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica 

 Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL 

Beneficiarii indirecţi 

 Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale. 

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel 

puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).  

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate 

definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.  

Pentru a evita situația în care parteneriatul are în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme 

partenere sau legate se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date a ONRC.  

 Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al 

acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin 

egală cu perioada de derulare a proiectului.  

 Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de 

mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.  

 

Atenție! Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind 

ajutoarele de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în 

Anexa I la TFUE, exceptând sectorul piscicol). 

 

Atenție!  

Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare 

cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv 

PFA, II, IF). Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de 

cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin 

intermediul submăsurii 16.4/ 16.4a pentru aceeași categorie de produse. 

 

Liderul de proiect trebuie sa se incadreze in urmatoarele forme de organizare (lista indicativa): 
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Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare);  

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare);  

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare);  

Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile ulterioare);  

Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 1991, cu 

modificările şi completările ulterioare)  

Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr 246/2005);  

Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare)  

Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea 

grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completările și modificările ulterioare)  

Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

Organizații neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), 

sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;  

Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza obiectivelor 

proiectului.  

În cazul în care liderul de proiect este Consiliul Local/ UAT se va prezenta Hotărârea 

Consiliului Local privind acordul de realizare a proiectului și desemnarea Primarului ca 

reprezentant legal al proiectului în relația cu AFIR. 
 

Atenţie! 
Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă nejustificat structura (tipul și numărul 

de membri) le va fi retrasă integral asistenţa financiară.  

Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, 

care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de 

eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării 

modificării. 

De asemenea, este permisă și creșterea numărui de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, 

cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul 

solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv inclusiv cheltuielile, 

condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR 

intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/ partenerilor 

și va atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. 

 

 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:  

în vigoare;  
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Capitolul 5. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 

Atenție! 

Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului este necesar să 

fie prezentat în planul de marketing/studiu toate informaţiile concludente în acest sens, iar 

documentele justificative vor susţine aceste informaţii.  

Condiţii de eligibilitate 

 Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si inafara acestuia; 

Partenerii sunt din teritoriul Valea Prutului(fermieri, producătorii individuali/gospodăriile ţărăneşti, 

etc.); 

 Costurile directe legate de investitiile prevazute in planul de afaceri trebuie sa fie in teritorul 

GAL; 

 Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in 

proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a proiectului; 

 Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; 

 Costurile pentru etapa 1 sunt de maxim  5% din valoarea proiectului; 

 Costurile de functionare reprezinta maxim 20% din valoarea proiectului; 

 Solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, 

dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse şi un studiu/plan, privitor 

la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

 În cadrul  Etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic într-o formă asociativă. 

 

 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a 

parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR, şi, după caz, a documentelor de înfiinţare 

a membrilor, a actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante 

fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate 

în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC. 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investițiile prevăzute prin planul de afaceri trebuie să fie în corelare cu strategia de 

dezvoltare locală aprobată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acţiuni prevăzute prin 

măsură; Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia; Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța 

investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014. 

 Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor fi implementate în maxim 3 ani. 
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Atenție!  

Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de Cooperare, ataşate Ghidului 

Solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în 

elaborarea planului propus şi asumat de către toţi partenerii.  

Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de 

marketing/studiu, Acord de Cooperare, conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor.  

În funcție de specificul proiectului, investițiile vor respecta prevederile legislației în vigoare din 

domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară și mediu. În acest sens, se 

verifică menţiunile documentelor emise de DSP, Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi 

DSVSA judeţene depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 

 

Capitolul 6 Cheltuieli eligibile si neeligibile 

 

6.1 TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE 

 

Tipuri de costuri eligibile in cadrul masurii M3/3A „Cooperare pentru dezvoltare”: 

 

 costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, 

precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri; 

 costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea retelei; 

 costurile de constituire a formei asociative; 

 costurile de funcționare a cooperării , (a formei asociative/cooperativă); 

 costurile directe (investiţii) aferente  proiectului,  specifice legate de punerea în aplicare a 

planului de afaceri; 

 costuri aferente activităților de promovare a reţelei şi a lanţului scurt creat; 

Pentru etapa 1: 

- Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor; 

- Schimburi de experienta; 

- Actiuni specifice de formare; 

- Elaborarea de studii  privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri; 

- Acţiuni de înfiinţare a formei asociative; 

Pentru etapa 2: 

-costuri de functionare a retelei create în Etapa 1; 

- costurile directe aferente investitiilor  incluse in planul de afaceri; 

De exemplu, în cazul unui parteneriat care intenționează dezvoltarea, comercializarea unor produse 

montane se poate promova lanțul scurt sau piața locală (în funcție de proiect) și categoria de 

produse (produse montane), și nu doar un singur produs montan (de exemplu sirop de cătină). 

Același exemplu este valabil și în cazul produselor tradiționale, ecologice, care participă la o 

schemă de calitate europeană, HNV etc.  

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o 

componentă secundară a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțurilor 

scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din capitolul Dicționar). 
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Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 

aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de 

Finanțare (inclusiv cele aferente planului de marketing/studiului) care se pot deconta integral în 

cadrul primei tranşe de plată. 

 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% 

pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 
 

6.2 TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE 

 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

Capitolul 7.  Criteriile de selecție a proiectului 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu poate intra la finanțare. 

Înainte de depunerea cererii de finanțare solicitantul realizează autoevaluarea (prescoring‐ ul) 

acesteia, ceea ce presupune estimarea punctajului în mod cât mai obiectiv și înscrierea acestuia în 

Cererea de Finanțare, la secțiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii și criterii de selecție: 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

1.  Numarul de parteneri implicati Max 50 puncte 

 Punctajul se va acorda in fuctie de numar de parteneri 

implicati 

1 partener – 20 puncte 

2 parteneri – 40 puncte 

3 parteneri sau mai multi – 50 de puncte 

 

2.  Produsele comercializate au scheme de calitate aplicate; Max 10 puncte 

 Punctajul se va acorda daca produsele comercializate au 

scheme de calitate aplicate 
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3.  Numar de locuri de muncă create; Max 40 puncte 

 Punctajul se va acorda in fuctie de numarul de locuri noi 

create: 

1 loc de munca – 20 puncte 

2 locuri de munca – 40 puncte 

 

Verificarea indeplinirii criteriului de selectie se va face atat 

prin asumarea in cadrul Planului de marketing a crearii unor 

noi locuri de munca cat si prin prezentarea unei Declaratii de 

propria raspundere asumata de catre reprezentantul legal al 

proiectului. 

 

 TOTAL 100 puncte 

 

Nu există obligativitatea menținerii activității agricole pe toată perioada de valabilitate a 

Contractului de Finanțare. 

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a beneficiarului. 

La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie înregistrat la ONRC ca 

micro‐ întreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru 

care se solicită finanțare, în teritoriul GAL „VALEA PRUTULUI”. 

 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite; 

GAL „VALEA PRUTULUI” va verifica conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de 

eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare, în conformitate cu cerințele impuse prin fișa tehnică a măsurii. Verificările se realizează 

pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare și a unor metodologii disponibile pe site-ul 

www.galvaleaprutului.ro.  

1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

Verificarea conformității are ca obiect Cererea de Finanțare și a anexele acesteia, concluziile 

înscriindu-se în „Fișa de verificare”. 

 Pentru controlul conformității verificatorul are în vedere:  

 corectitudinea completării formularului (Anexa 1);  

 conformitatea variantei prezentată pe suport de hârtie cu cea în format electronic ; 

 numărul de exemplare solicitate prin ghid si procedura specifica pentru anexele tehnice și 

administrative si anume:  

a) trei exemplare in format tipărit: un original si două copii; 

b) formatul electronic al documentelor de la pct. a);  

c) valabilitatea documentelor (daca este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. 

http://www.colineleiasilor.ro/
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Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt 

descoperite de experții verificatori ai GAL dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi 

corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finanțare. Erorile de forma se corectează in procesul de evaluare 

prin solicitare de informații suplimentare. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformității pentru a fi înștiințat 

dacă Cererea de Finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității. Solicitantul are 

obligația de a lua la cunoștință prin semnătura fișa de verificare a conformității. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate 

de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului. 

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu 

o mai poate redepune în aceeași sesiune.  

Dacă în urma verificării Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă 

de verificare și anume la verificarea eligibilității acesteia. 

Evaluarea proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL și experții AFIR, 

astfel: 

- Conformitatea va fi efectuată în maxim 48 de ore de la primirea proiectului; 

- Eligibilitatea se va realiza în maxim 20 de zile dela depunere 

2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

Verificarea eligibilității constă în: 

 verificarea eligibilității solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate; 

 verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate. 

 

GAL „VALEA PRUTULUI”  își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații 

suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este 

necesar. 

Informațiile suplimentare se vor solicita în format letric, de către experții evaluatori, iar răspunsul 

va fi transmis tot în format letric,în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii formularului 

E3.4.L. 

 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării (Raport de evaluare, notificări etc.); 

După finalizarea raportului de selecție intermediar aprobarea acestuia şi publicarea pe site‐ ul 

propriu, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecţie.  Solicitanții, 

după consultarea Raportului de Selecție Intermediar au posibilitatea de a depune contestații. 

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor; Componența și obligațiile 

comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor 

 

Atenție! Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum 
două ori pentru aceeași licitație de proiecte. 
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Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 

membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de 

asemenea, un membru supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 

50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate 

civilă. Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict 

de interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept 

de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor; Perioada de elaborare a raportului de 

soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție. 

 

CONTESTATIILE pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de Selecție 

intermediar pe pagina de internet GAL. Aplicantii depun contestatiile la GAL Valea Prutului din 

comuna Popricani, Primaria Popricani, etaj 2. 

Aplicații care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni pentru care a fost întocmit un raport de 

selecție intermediar au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la primirea notificarii sau in maxim 10 

zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportului de Selecție intermediar 

pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării. 

Contestațiile se soluționează de către o Comisie constituita la nivelul GAL, prin Hotărârea Adunării 

Generale a Membrilor Asociației GAL „VALEA PRUTULUI”. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 

contestații pe pagina de internet al GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la 

inregistrarea contestatiilor la Gal, iar rezultatele vor fi transmise Comitetului de Selectie. 

 

IMPORTANT ! 

Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfășoară 

potrivit Procedura de selecție a proiectelor la nivelul Asociația Grupul de Acțiune Locală 

„VALEA PRUTULUI” cumodificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul 

lansării sesiunii, publicat pe sit-ulwww.galvaleaprutului.ro 

 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de 

valoarea sprijinului. 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va 

face în ordinea următoarelor priorități: 

1. Proiecte care propun servicii IT 

 

Atenție!Contestațiile se semnează de către beneficiar și se depun în format letric 
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În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea 

acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru 

producția comercializată/serviciile prestate. 

 

 

 

 

IMPORTANT! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANTARE IN URMA CONTESTATIILOR se 

realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele 

suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situația in care acestea 

nu fac parte din categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de 

Finanțare, existau la momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea 

punctajului. 

Capitolul 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Intensitatea sprijinului va fi de 100%; 

Costurile de functionare reprezinta 20% din valoarea totala, structurate astfel: 

- 5% in etapa 1 şi  15% din valoarea proiectului in etapa 2; 

Nevoia de susţinere a asociativităţii şi cooperării între producătorii agricoli individuali pentru 

crearea lanţurilor alimentare scurte şi a “pieţei locale” justifică finanţarea de 100% a cheltuielilor 

eligibile. Cooperarea, de exemplu “Coşul local”, poate fi o soluţie de rezolvare a problemei 

desfacerii produselor alimentare locale din teritoriul Valea Prutului. 

În etapa 2, forma asociativă constituită, va proceda la punerea în aplicare a planului de afaceri 

elaborat în cadrul etapei 1. Se vor realiza investiţiile propuse şi se va proceda la implementarea 

acţiunilor de cooperare propuse. 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat 

pe proiect depus şi se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în 

afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele 

de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

ATENȚIE! 

În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului 

sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului 

financiar se realizează integral. 

Capitolul 9 - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 

Atenție!Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de Finanțare. 
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9.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANŢARE 

 

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative conform listei documentelor, care vor fi legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 

permită detașarea și / sau înlocuirea acestora . 

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este 

disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.galvaleaprutului.ro. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 

disponibil în format electronic, la adresa www.galvaleaprutului.ro. 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.  

Este obligatorie completarea anexelor „Indicatori de monitorizare” și „Factori de risc” ‐  părți 

integrante din Cererea de Finanțare, cu respectarea formatului standard și a conținutului 

acestora. Se completează doar informațiile solicitate! 

Indicatori de monitorizare 

 Cheltuieli publice totale. 

 Locuri de muncă. 

 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de 

Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza la sediul GAL „VALEA 

PRUTULUI”, sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în trei exemplare (un original și două copii) și 

în format electronic (CD – 3 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”.   

9.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de Finanțare trebuie 

completată într‐ un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest 

sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi 

atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură 

proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategiei. 

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare din 

Planul financiar din cadrul Cererii de Finanțare. 

Atenţie! 

Atenție!  Nu se adaugă alte categorii de indicatori și nici alți factori de risc în afara 
celor incluși în anexele menționate mai sus! 

http://www.colineleiasilor.ro/
http://www.galvaleaprutului.ro/
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Planul de marketing/studiul și Acordul de cooperare trebuie redactate pe calculator, în limba 

română, pornind de la capitolele minime menţionate în modelul indicativ. 

Pentru planul de marketing/studiu trebuie utilizate informaţii şi anchete realizate la nivel local/ 

regional, conform obiectivelor propuse şi asumate. 

 

 

Atenţie! 
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate 

beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legislației Național de Implementare. 

9.1.2 DEPUNEREA  DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE LA GAL 

Originalul și două copii a Cererii de Finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) și cu 

documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la sediul GAL „VALEA PRUTULUI”. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate 

manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea 

și/sau înlocuirea documentelor. OPISUL va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta 

ștampila și semnătura solicitantului. 

Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, nu 

trebuie să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier 

nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe 

CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se 

pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind 

conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare. 

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în 

original) al reprezentantului legal, la sediul GAL „VALEA PRUTULUI”, înaintea datei limită care 

figurează în licitația de proiecte. 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat copii). Solicitantul 

trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare, 

în afara celor trei exemplare pe care le depune. 

Atenție! În situația în care copia electronică nu corespunde condițiilor menționate mai 
sus proiectul, va fi declarat neconform. 

Atenție ! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor 
atașate dosarului Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea 
conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). 
Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluție 
de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. 
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Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț 

contabil vizat de administrația financiară), expertul verificator va confrunta copiile cu originalul si, 

in caz de conformitate, va face data si semna si va face mențiunea „Conform cu originalul”. 

9.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE DE CĂTRE GAL 

 

La nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală „VALEA PRUTULUI”, primirea proiectelor va fi 

efectuată de angajații GAL pe toată perioada APELULUI DE SELECȚIE, în programul orar stabilit 

și făcut public de către asociație. GAL „VALEA PRUTULUI” va verifica conformitatea 

proiectului, respectarea criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va acorda 

punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare, în conformitate cu cerințele impuse prin fișa tehnică 

a măsurii. Verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare și a 

unor metodologii disponibile pe site-ul www.galvaleaprutului.ro.  

1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

Verificarea conformității are ca obiect Cererea de Finanțare și a anexele acesteia, concluziile 

înscriindu-se în „Fișa de verificare”. 

 Pentru controlul conformității verificatorul are în vedere:  

 corectitudinea completării formularului (Anexa 1);  

 conformitatea variantei prezentată pe suport de hârtie cu cea în format electronic ; 

 numărul de exemplare solicitate prin ghid si procedura specifica pentru anexele tehnice și 

administrative si anume:  

a) trei exemplare in format tipărit: un original si două copii; 

b) formatul electronic al documentelor de la pct. a);  

c) valabilitatea documentelor (daca este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt 

descoperite de experții verificatori ai GAL dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi 

corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finanțare. Erorile de forma se corectează in procesul de evaluare 

prin solicitare de informații suplimentare. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformității pentru a fi înștiințat 

dacă Cererea de Finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității. Solicitantul are 

obligația de a lua la cunoștință prin semnătura fișa de verificare a conformității. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate 

de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului. 

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu 

o mai poate redepune în aceeași sesiune.  

Dacă în urma verificării Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă 

de verificare și anume la verificarea eligibilității acesteia. 

Atenție! Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum 
două ori pentru aceeași licitație de proiecte. 

http://www.colineleiasilor.ro/
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Evaluarea proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL și experții AFIR, 

astfel: 

- Conformitatea va fi efectuată în maxim 48 de ore de la primirea proiectului; 

- Eligibilitatea se va realiza în maxim 20 de zile dela depunere 

2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

Verificarea eligibilității constă în: 

 verificarea eligibilității solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate; 

 verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate. 

 

GAL „VALEA PRUTULUI”  își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații 

suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este 

necesar. 

Informațiile suplimentare se vor solicita în format letric, de către experții evaluatori, iar răspunsul 

va fi transmis tot în format letric,în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii formularului 

E3.4.L. 

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt următoarele: 

1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conține informații insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lui 

ori fată de cele menționate în Cererea de Finanțare. 

2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile 

emitente într‐ o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile 

respective. 

3. corectarea erorilor de forma sesizate pe parcursul verificării Cererii de Finanțare. 

1. SELECȚIA PROIECTELOR 

Alocarea financiară disponibilă a măsurii, va fi publicată în Anunțul privind Lansarea apelurilor de 

selecție a proiectelor finanțate prin FEADR. În vederea deschiderii sesiunilor de primire a 

proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor care vor fi publicate afișate: 

- pe site-ul GAL „VALEA PRUTULUI” (www.galvaleaprutului.ro)  

- la Sediul GAL 

- la sediile primăriilor partenere GAL 

- la sediile OJFIR Iași și OJFIR Botosani 

- la sediul CDRJ Iași 

- prin mijloace de informare mass-media locale/regionale 

Atenție!Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de 

informații suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

Atenție!Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere sau 
nebifarea unei casute din partea F a cererii de finantare, daca proiectul impune, situație în 
care proiectul este declarat neeligibil. 
 

http://www.colineleiasilor.ro/
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În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situații: 

 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 

aspect; 

 proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 

aspect si mai poate depune inca o data proiectul; 

 proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor 

de selecție; 

 

Verificarea punctajului de selecție se realizează pentru toate Cererile de Finanțare eligibile ‐  

pentru care s‐ a constatat respectarea condițiilor de eligibilitate, pe baza formularului ‐  Fișa de 

evaluare generală a proiectuluiE 1.2, partea B – ”Verificarea criteriilor de selecție a cererii de 

finanțare”. 

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul ghid. 

La depunerea proiectului, solicitantul are obligația de a realiza autoevaluarea (prescoring).  

 

GAL va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va întocmi și 

aproba Raportul de Selecție Intermediar.  

După finalizarea raportului de selecție intermediar aprobarea acestuia şi publicarea pe site‐ ul 

propriu, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul procesului de selecţie.  

Solicitanții, după consultarea Raportului de Selecție Intermediar au posibilitatea de a depune 

contestații. 

CONTESTATIILE pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de Selecție 

intermediar pe pagina de internet GAL. 

Aplicații care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni pentru care a fost întocmit un raport de 

selecție intermediar au la dispoziție5 zile lucrătoare de la primirea notificarii sau in maxim 10 

zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportuluide Selecție intermediar 

pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării. 

Contestațiile se soluționează de către o Comisie constituita la nivelul GAL, prin Hotărârea Adunării 

Generale a Membrilor Asociației GAL „VALEA PRUTULUI”. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 

contestații pe pagina de internet al GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la 

inregistrarea contestatiilor la Gal, iar rezultatele vor fi transmise Comitetului de Selectie. 

 

IMPORTANT ! 

Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfășoară 

potrivit Procedura de selecție a proiectelor la nivelul Asociația Grupul de Acțiune Locală 

„VALEA PRUTULUI” cumodificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul 

lansării sesiunii, publicat pe sit-ulwww.galvaleaprutului.ro 

 

Atenție!Solicitantul își asumă pe propria răspundere punctajul estimat 
(autoevaluare). 

Atenție!Contestațiile se semnează de către beneficiar și se depun în format letric 
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Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de 

valoarea sprijinului. 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va 

face în ordinea următoarelor priorități: 

1. Proiecte care propun servicii IT 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea 

acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru 

producția comercializată/serviciile prestate. 

 

 

IMPORTANT! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANTARE IN URMA CONTESTATIILOR se 

realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele 

suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situația in care acestea 

nu fac parte din categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de 

Finanțare, existau la momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea 

punctajului. 

 

9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanțare la OJFIR/CRFIR 

Dacă cererea de finanțare depusă și evaluată la GAL a fost selectată prin Raportul de Selecție final, 

aceasta va fi depusă la structurile teritoriale ale AFIR pe raza căruia se implementează proiectul. 

Structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) pot primi cereri de 

finanțare selectate de GAL „VALEA PRUTULUI”, numai dacă GAL are, la momentul depunerii 

proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 – 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, aflat în perioada de valabilitate. 

 La nivelul CRFIR se vor depune proiectele cu construcții-montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici. 

 La OJFIR se vor depune proiectele cu achiziții simple (fără construcții –

 montaj), proiectele cu  sprijin forfetar și proiectele de servicii.   

MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara 

termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională. 

9.2.1 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare la CRFIR 

Cererile de finanțare vor fi depuse la CRFIR pe raza căruia se implementează proiectul. 

Atenție!Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 
odată cu Cererea de Finanțare. 
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La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul 

(reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia), cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care 

solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe reprezentantul GAL 

să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.  

Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în 

format electronic (CD – 2 exemplare, care va cuprinde scan‐ ul cererii de finanțare) la expertul 

Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului responsabil de la nivelul CRFIR. Exemplarele vor fi 

marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 

Solicitantul/reprezentantul GAL depune proiectul, împreună cu documentele originale (pentru care 

s‐ au atașat copii), la OJFIR/CRFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de 

finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative conform listei 

documentelor, legate într‐ un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea 

documentelor. 

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub‐ măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 

trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de: 

• Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu); 

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu); 

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu); 

• Raportul de selecție final, întocmit de GAL (formular propriu); 

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul 

GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu). 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor 

respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului 

de procedură pentru Sub‐ măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. 

9.2.2 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE DE CĂTRE OJFIR/CRFIR 

 

1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

Verificarea conformității ‐  Partea I a Fișei de verificare se realizează în ziua depunerii proiectului. 

Verificarea conformității ‐  Partea a II‐ a se realizează în ziua depunerii, pentru cererile de 

finanțare depuse până la ora 14.00, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru cele depuse după 

ora –limită menționată anterior, în prezența obligatorie a reprezentantului GAL și a solicitantului, 

după caz. Solicitantul/reprezentantul GAL împuternicit va semna de luare la cunoștință pe Fișa E 

2.1L. 

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul CRFIR, 

termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității E 2.1L va fi de maximum trei zile 

lucrătoare. Experții CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în 

etapa de verificare a conformității proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura 

informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să 

prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată 

anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 
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Fișa de verificare a conformității (E2.1L) cuprinde două părți: 

• Partea I – Verificarea documentelor emise de GAL 

Expertul CE SAFPD/SLIN‐ OJFIR/CRFIR/SIBA‐ CRFIR care primește cererea de finanțare 

trebuie să se asigure de prezența celor trei fișe de verificare (conformitate, eligibilitate, criterii de 

selecție), a Raportului de selecție final, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea 

conflictului de interese. Raportul de selecție final va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ 

care participă în calitate de observator la procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe 

Raportul de selecție faptul că GAL a respectat dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea 

transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare 

aferent submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 

conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care este mandatată o 

altă persoană  să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat 

documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.  

 

În cazul în care Raportul de selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, 

data depunerii proiectelor la OJFIR/CRFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de 

aprobare a modificării Contractului de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei 

de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este 

condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și CRFIR.  

Reprezentantul GAL/solicitantul (după caz) va semna pe loc de luare la cunoștință pe Fișa de 

verificare a conformității (E2.1L) – Partea I. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării 

punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În 

acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, 

refăcută de GAL. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport final de selecție. 

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport final de 

selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, 

Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul 

Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. 

• Partea a II‐ a – Verificarea condițiilor generale de conformitate 

Se va verifica încadrarea corectă a proiectului respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare 

folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în 

SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție 

principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici 

corespunzători domeniului de intervenție.  

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia sau mai 

multor puncte de verificare din Partea a II‐ a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface 
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proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru 

aceeași măsură, urmând să fie depus la CRFIR în baza unui alt Raport final de selecție. 

O cerere de finanțare declarată neconformă de două ori pentru puncte de verificare specifice 

formularului E2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de 

AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată 

conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va 

mai fi acceptată pentru verificare la CRFIR. 

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub‐ măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de 

finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și 

contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 ‐  01.  

Pentru proiectele de investiții, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării 

documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a 

fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni 

de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de 

finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.  

Prin  excepție de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se supun 

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare 

adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 6 luni de la 

notificarea solicitantului privind selecția proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanțare 

cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. 

Numărul de  înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la 

nivelul GAL. 

2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul CRFIR.  Instrumentarea 

verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea 

conformității. Experții CE CRFIR/SIBA‐ CRFIR vor completa Fișa de verificare a eligibilității 

(E3.1L), formular în baza căruia se realizează verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform 

cerințelor fișei tehnice a Sub‐ măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 – 2020. 

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub‐ măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare 

a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin 

compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor finanțate 

prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare. 

 

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma 

verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, 

experții CE vor realiza vizita pe teren pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv 

dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice 

şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării 
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acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru 

care s‐ a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. 

Verificarea pe teren se realizează de către OJFIR la schimbarea destinației unei clădiri – pentru 

agropensiuni şi ori de câte ori expertul, cu aprobarea şefului, consideră că este necesar. 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea 

anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, 

pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către experții 

OJFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării, numai în cazul în care reprezentantul 

legal/împuternicitul reprezentantului legal a menționat observații în formularul E3.8 ‐  Fișa de 

verificare pe teren. 

Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile lucrătoare pentru cererile de finanțare 

care nu implică vizită pe teren și maximum cinci zile lucrătoare pentru proiectele care includ vizită 

pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare  

eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea 

răspunsuluidin partea solicitantului. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi 

respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de 

Directorul OJFIR/CRFIR. 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, 

dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate o singură 

dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau GAL‐ ului, 

în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații 

suplimentare nu poate depăși cinci zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL. Informațiile nesolicitate transmise prin formularul E3.4L de către solicitant/GAL nu 

vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor lua în considerare clarificările de natură să 

completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise vor face parte 

integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi selectat. În situații excepționale, 

se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la 

informațiile suplimentare solicitate inițial. 

Un exemplar al Cererilor de finanțare care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi 

restituite solicitanților, pe baza unui proces‐ verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de 

ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute 

vor intra din nou într‐ un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR/CRFIR 

în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași 

măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de maximum două ori de către 

OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansată de AFIR. Al doilea exemplar 

(copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la entitatea la care au fost depuse 

inițial, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, 

eventuale contestații etc.). 

 

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției 
nuvor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă 
odată cu cererea de finanțare. 
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Notă 

După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate 

dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări 

cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de 

eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele 

respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. 

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanții ale căror cereri 

de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL‐ urile care au realizat selecția 

proiectelor vor fi notificați de către CE SLIN/SAFPD ‐  OJFIR/CRFIR/ CE SIBA ‐  CRFIR 

privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului comunicat 

solicitantului, prin  mail cu confirmare de primire. 

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității 

de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării 

(data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul.  

Un solicitant  poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații 

și analizate  doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea 

proiectului  depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 

public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de ladata 

înregistrării la structura care o soluționează. 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite solicitantului 

formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de 

contestații. În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt 

refăcute de către experții verificatori, solicitantul va fi înștiințat privind modificările prin notificare. 

Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu 

este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia. 

 

Capitolul 10. Contractarea fondurilor 

 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren, experții 

CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către beneficiar formularul de Notificare a 

beneficiarului privind semnarea Contractului (formular E6.8.3L). 

Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de 

către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de procedură 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte sub-măsurilor, 
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măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Cod manual: M01-01). 

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor 

respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente 

sub‐ măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare contracte ‐  

Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de 

finanțare/Deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01‐ 02), în funcție de măsura ale cărei obiective 

sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice 

Sub‐ măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul 

manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/obligații care să nu 

corespundă cu măsura aprobată prin SDL.  

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul 

euro - leu de la data de  1 ianuarie a anului în care a  fost luată decizia de acordare a  

finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii  

Central Europene http://www.ecb.int/index.html;  

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil  

fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care  

se efectuează plata respectivă. 

 

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în 

vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L. 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub‐ măsura 19.2, 

SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de 

neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, 

în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul 

neîncheiat/încetat. 

În cazul proiectelor pentru care nu s‐ au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 

Contractelor de finanțare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar 

copie, in format electronic (CD). 

Pe tot parcursul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea 

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și 

implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐ a produs o neregulă în 

aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune 

încetarea valabilității angajamentului legal printr‐ o notificare scrisă din partea AFIR, adresată 

beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 

http://www.ecb.int/index.html
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Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către 

AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către 

solicitant.Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii şi condițiile stabilite 

în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, inclusiv în Cererea de Finanțare aprobată, pe care 

acesta are obligația de a le respecta. 

În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de‐ a doua (și ultima) tranșă de plată 

efectuată de AFIR), beneficiarul se obligă: 

 să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecție; 

 să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul 

şiCererea de Finanțare, 

 să nu înstrăineze investiția; 

 să nu își înceteze activitatea pentru care a fost finanțat. 

IMPORTANT! 

Pentru categoriile de beneficiari ai finanțării din FEADR care, după selectarea/contractarea 

proiectului, precum și în perioada de monitorizare, își schimbă tipul și dimensiunea 

întreprinderii avute la data depuneriicererii de finanțare, în sensul trecerii de la categoria de 

micro‐ întreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică 

sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentrufinanțarerămân eligibile, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 10 din HG nr. 226/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Modificarea Contractului de Finanțare se realizează în următoarele condiții : 

 numai în scris, 

 numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract 

 nu are efect retroactiv 

 cu acordul ambelor părți prin : 

o act adițional, 

o notificare de acceptare 

o notă de aprobare 

Cazuri acceptate: 

IMPORTANT ! 
Se recomandă ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, să 
consulte integral textul contractului de finanțare şi al anexelor acestuia, să‐ și 
asume cele prevăzute în acestea iar după semnarea contractului, trebuie să se 
asigure că a intrat în posesia acestora. 
 

IMPORTANT! În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate 

integral. 

Atenție!Excepție fac situațiile în care intervin modificări ale legislației aplicabile 
finanțării  nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris 
beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta 
întocmai. 
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 în cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al băncii pentru 

proiectul PNDR, în caz de înlocuire a reprezentantului legal sau administratorului fără a se 

modifica datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea 

Contractantă. Notificarea Beneficiarului va fi însoțită de documente justificative eliberate în 

conformitate cu legislația în vigoare de autoritățile competente.  

 în cazul modificării Planului de afaceri, Beneficiarul se obligă să depună documentația 

aferentă cu cel puţin 3 luni înainte de depunerea tranşei a doua de plată. Pe parcursul duratei 

de execuţie, pot fi aprobate maximum două modificări ale Planului de afaceri.  

 Nu se acceptă modificări ale obiectivelor menționate în Planul de Afaceri și a procentelor 

aferente acestora. Conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 ”În 

sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării PAC, „forța majoră” și „circumstanțele 

excepționale” sunt recunoscute, în special, în 

următoarele cazuri: 

(a) decesul beneficiarului; 

(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; 

(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic investitia; 

(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate investiţiei; 

(e) exproprierea întregii investiţii sau a unei mari părți a acesteia, dacă 

exproprierea respectivă nu a putut fianticipată la data depunerii Cererii de 

Finanțare.” 

 

În situația apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, durata de execuţie a proiectului 

aferent Contractului de Finanțare se suspendă iar beneficiarul are următoarele obligaţii: 

 de a notifica AFIR în maximum 5 zile de la producerea evenimentului; 

 de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în 

maximum 15 zile de la producerea evenimentului; 

 de a notifica AFIR în maximum 5 zile de la încetarea producerii evenimentului. 

În cazul apariţiei forţei majore/circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar prin 

depunerea de  documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va recupera sprijinul 

acordat la prima tranşă şi, în cazul în care situaţia nu poate fi remediată în termenul de 

suspendare a Contractului de Finanţare, nu se vamai acorda sprijinul aferent tranşei a doua. 

 

10.1  Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

 

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

(NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANŢARE) 

 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU 

EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai 

acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  
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4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU 

TERENURILE) PE CARE  
 

SUNT/ VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor 

beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU 

FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii 

în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de 

rambursare a creditului.  

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte 

care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit 

de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

7 ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

7.1 DOCUMENT DE LA BANCĂ/ TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR);  

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI:  
8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale 

liderului de proiect şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe 

raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 

asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii 

fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor 

de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 

fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect. A. 

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE 

PROIECT. Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

9. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului 

de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 

Atenție! 

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare. 
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Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii 

utile/ Protocoale de colaborare. 

10. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile care se se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după 

caz.  

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare  

11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 

completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).  

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. În acest caz, dacă în 

timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va 

solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 

12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE  
(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare (pentru modernizări).  

12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA 

ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE  
13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 

produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare 

recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții 

în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 

privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în 

vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată). 

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENȚIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTĂ.  

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM.  

17.a. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (conform protocolului 

de colaborare AFIR ANPM-GM).  

- Clasarea notificării  

sau  
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- Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  

sau  

- Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului  

sau  
- Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată)  

sau  
- Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată  

17.b. Document emis de Garda Națională de Mediu (dacă este cazul); 

18. PROIECT TEHNIC în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor măsuri.  

19. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  
Atenţie! Evaluarea Cererii de Finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor 

de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după 

caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele 

relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de 

identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, 

Hotararea Consiliului Local, etc.  

IMPORTANT !  
Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare 

 

10.2 DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

 

În termen de maximum 4 luni/ 7 luni (după caz) de la primirea Notificării privind selectarea Cererii 

de Finanțare, solicitantul va depune la sediul OJFIR (cazul proiectelor fără C+M)/CRFIR (cazul 

proiectelor cu C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu:  

1. Un exemplar original al Cererii de Finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, 

conform documentaţiei depuse on-line. Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de 

hartie, cât și on-line, beneficiarul va prezenta și dosarul cuprinzând documentele în original.  

 

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în 

vederea încheierii Contractului de Finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și 

documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta criteriile de selecție sau condițiile de 

eligibilitate, Cererea de Finanțare se va declara neeligibilă/neselectată pentru finanțare, cu 

consecința neîncheierii Contractului de Finanțare și încadrarea proiectului cu statut de 

contract neîncheiat.  
2. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/ trezorerie) cu datele de identificare ale acesteia, şi 

ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 

contului de operatiuni cu AFIR).  

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte delucru (numai în 

cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de 

reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, valabil la data încheierii Contractului de Finanțare 

(pentru liderul de proiect).  
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4. Document emis de DSVSA conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 

publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare privind constatarea 

conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru unităţile supuse avizării 

sanitare, conform legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu 

condiţiile de igienă și sănătate publică, sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării 

condiţiilor de igienă.  

6a. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (conform protocolului de 

colaborare AFIR ANPM-GM):  

- Clasarea notificării  

sau  

- Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  

sau  

- Acordul de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului asupra mediului  

sau  

- Acordul de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată sau  

- Avizul Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.  

b. Document emis de Garda Națională de Mediu (dacă este cazul);Termenul maxim de prezentare 

a documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului este de maximum 4 

luni de la primirea de către solicitant a notificarii privind selectarea Cererii de Finanțare.  

In cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de 

evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/ avizul Natura 2000, se depun în 

termen de maximum 7 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de 

semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR. După expirarea termenului, Contractul de Finanţare 

nu mai poate fi semnat.  

7. Proiectul tehnic, dacă este cazul, semnat și ștampilat de un verificator autorizat, însoțit de 

graficul fizic și financiar de realizare a investiției, se va depune la CRFIR, în vederea avizării.  

În cazul existenței unor diferențe față de Studiul de Fezabilitate, în vederea avizării Proiectului 

Tehnic, Beneficiarul trebuie să atașeze, un tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice între SF-

PTh și bugetul proiectului/ devizul general/ devizele pe obiecte în lei și euro, cu valorile actualizate 

semnate de reprezentantul legal și avizate de proiectant/ verificator autorizat.  

În urma primirii „Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare şi semnarea 

Contractului de Finanțare”, solicitantul are posibilitatea de a publica anunţul pentru derularea pe 

proprie răspundere a procedurilor de achiziţii.Dacă sunt îndeplinite condițiile specifice, în urma 

primirii și verificării conformității documentelor obligatorii și avizarea Proiectului Tehnic, 

Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului de Finanțare.  

8. Cazierul judiciar (fără înscrieri) al liderului de proiect, în original valabil, la data încheierii 

Contractului de Finanțare. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită și se eliberează în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE 

FINANȚARE  
Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuţie a contractului 

până la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. 
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Capitolul 11 – AVANSURILE 

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI  

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul Cererii 

de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă.  

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.  

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care 

prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la momentul primei solicitări de plată, 

inclusiv a avansului. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR.  

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul 

Cererii de Plată a Avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de 

finanţare încheiat între beneficiar și AFIR.  

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care 

corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 

contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, 

depăşeşte suma avansului.  

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și 

sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate 

de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la 

dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu 

durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în 

cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei 

financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma 

avansului.  

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 

expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima 

tranșă de plată.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 

prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă 

IMPORTANT! 
Solicitantul/Beneficiarul trebuie să 
depună din proprie inițiativă toate 

eforturile pentru a lua cunoştintă de 
toate informațiile publice referitoare 

la măsura din SDL GAL „Valea 
Prutului” pentru care depune 

proiectul în cadrul PNDR 2014 – 
2020 în vederea selectării pentru 

finanțare şi să cunoască toate 
drepturile și obligațiile prevăzute în 
contractul de finanțare înainte de 

semnarea acestuia. 
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documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, 

poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.  

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare  

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 

execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.  

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia 

situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când 

Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar 

Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice și financiare, în sensul realocărilor între liniile 

bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 

funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost 

selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din 

suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără 

diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii 

Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional. 

 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în 

cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată 

procedura insolvenţei/falimentului, precum și în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că 

cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau 

documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt 

constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, 

Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare 

scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, și în 

conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta 

condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în 

mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul 

şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.  
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Capitolul 12 Achizițiile 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL. 

Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de eșalonare ‐  formular AP 0.1L conform 

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele 

la acesta. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe 

suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la structurile teritoriale ale AFIR 

(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă 

documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care 

se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro.  

Pentru proiectele aferente Sub‐ măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente sub‐ măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ ul AFIR (www.afir.info). 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 

conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. 

 

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, studii teren, întocmirea Studiilor de 

Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii Cererii de 

Finanțare se vor derula, după cum urmează :  

Contractele < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă.  

Contractele > 15.000 EURO, fără TVA, pentru servicii de consultanță și servicii pentru 

întocmirea Studiilor de Fezabilitate derulate anterior încheierii Contractului de Finanțare cu AFIR, 

procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de Achiziții pentru 

beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.  

 

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 

euro, înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de 

achiziţii servicii din Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 

 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se definește prin:  

A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți:  

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/
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Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) 

și membrii comisiilor de evaluare:  

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor 

de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;  

c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  

 

B. Conflictul de interese între ofertanți:  
Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile 

de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):  

a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 

66/ 2011);  

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor 

de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la 

Contractul de Finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 

bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 

următoarele principii:  

d. Nediscriminarea;  

e. Tratamentul egal;  

f. Recunoaşterea reciprocă;  

g. Transparenţa;  

h. Proporţionalitatea;  

i. Eficienţa utilizării fondurilor;  

j. Asumarea răspunderii.  

Capitolul 13 Termene limita si conditiile pentru depunerea cererilor de plata a avansului si a 

celor aferente transelor de plata 

 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL. 

Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de eșalonare ‐  formular AP 0.1L conform 

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele 

la acesta. 

Dosarele cererilor de plată se vor depune în conformitate cu Declaraţia de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare. 
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Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 

perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei de 

execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă 

rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.  

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor 

legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se atașează pe 

suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la structurile teritoriale ale AFIR 

(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă 

documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care 

se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ ul AFIR (www.afir.info). 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 

conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. 

Capitolul 14 – Monitorizarea proiectului 

 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 

trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru 

activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăti. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă 

forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg.1303/2013. 

 

Indicatori de monitorizare 

 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, perecum si la grupuri / 

organizatii de producatori; 

 Cheltuieli publice totale; 

 Locuri de munca create. 

14.1 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL 

ȘI SITE-UL AFIR 

 

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:  

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/
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 Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată 

electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);  

 Model Acord de Cooperare al partenerilor – Anexa 6;  

 Model plan de marketing/ Studiu - Anexa 5;  
 Contractul de Finanţare - Anexa 2; (document cadru care reglementează acordarea 

fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);  

 

Dosarul CERERII DE PLATĂ:  
 Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);  

 Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care 

declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);  

 Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care 

prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);  

 Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achiziţii de bunuri/ 

servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute);  

 Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);  

 Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de 

AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a 

Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a AFIR www.afir.info – Investiţii PNDR – 

sM16.4 și 16.4a);  

De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:  

 Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR) –

Anexa 4  
 Fişa Măsurii 16 şi Fişele Submăsurilor 16.4 și 16.4a – Anexa 3  

 Anexa I Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene –

Anexa 7  

 Anexa 8 aferentă Subprogramului Tematic Pomicol  

 Anexa 9 Lista UAT HNV  
 

Toate formularele prezentate al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – sM 16.4 - SPRIJIN 

ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN 

LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL) sau pot fi 

solicitate de la sediile AFIR din ţară. 
 

4.7 GAL IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ 

Fiecare cetăţean din teritoriul GAL „VALEA PRUTULUI”, precum și persoanele juridice de drept 

român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL GAL „VALEA 

PRUTULUI”, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea 

propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală.  

GAL vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00 pentru a vă acorda informaţii 

privind modalităţile de accesare a SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 

dumneavoastră privind derularea SDL.  
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Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie 

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.  

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi 

în derularea SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Asociației Grupul de Acțiune Locală „VALEA 

PRUTULUI”, pentru soluţionarea problemelor.  

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. 

Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele 

de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.  

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 

investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 

suplimentare puteţi să ne contactați.  

 

Asociația GAL „VALEA PRUTULUI”  

sat Popricani, comuna Popricani, județul Iași 

www.galvaleaprutului.ro 

Tel. 0232/474.992 

galvaleaprutului@gmail.com  

 

http://www.colineleiasilor.ro/
mailto:galvaleaprutului@gmail.com

