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GHIDUL SOLICITANTULUI 

pentru accesarea masurii M5 : “Sprijin pentru dezvoltarea 
durabila a exploatatiilor agricole” 

-versiunea februarie 2017- 

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 şi acordurile 

care trebuie prezentate, modelul Cererii de 

Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, precum şi 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 şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 

urmând a fi publicată pe pagina de internet http://galparang.ro/ 
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CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE  

1.1 Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia : 

               Scopul selectarii  acestei masuri in cadrul SDL  este sprijinirea investitiilor 
pentru cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole, prin dotarea cu utilaje si 
echipamente performante, precum si realizarea investitiilor pentru modernizarea fermei 
si imbunatatirea calitatii activelor fixe. In conformitate cu analiza dignostic se 
urmareste sprijinirea exploatatiilor din domeniile de interes la nivelul microregiunii si cu 
o valoare a productiei standard mai mare de 5000 SO. 
Justificarea interventiei rezida din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care detin 
exploatatii agricole in microregiunea studiata in scopul cresterii viabilitatii fermelor si a 
competitivitatii acelor tipuri de agricultura pentru care s-a constatat interes din partea 
membrilor comunitatii locale si in acord cu cererea de materie prima pentru unitatile de 
procesare din teritoriul GAL  (existente sau propuse a se infiinta in urma implementarii 
prezentei Strategii).In urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat ca fermele au 
dimensiuni in general mici si ca este nevoie de o masura care sa asigure dezvoltarea 
acestui sector prin dotarea si modernizarea fermelor in coroborare cu cresterea 
calificarii capitalului uman angajat in acest sector, organizarea in forme asociative care 
sa asigure o valorificare si promovare superioara si infiintarea de unitati de procesare 
care sa utilizeze materia prima provenita din zona (acestea din urma fiind acoperite de 
masurile M3-“Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente 
complementare si dezvoltare comunitara”, M4-“Infiintarea si dezvoltarea formelor 
asociative” si M7-“Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul 
schemelor de calitate in domeniul prelucrarii si marketingului produselor agricole si 
pomicole”). Prin masura propusa se urmareste orientare catre piata a unui numar cat 
mai mare de fermieri, in scopul asigurarii unei deObiective de dezvoltare rurala: 
Masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. 
(UE) nr.1305/2013, art.4:  
-favorizarea competitivitatii agriculturii; 
-obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 
inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca. 
-cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole cu o valoare a productiei standard mai mare 
de 5000 SO; 
-asigurarea de materie prima pentru unitatile de procesare din teritoriul GAL (existente 
si propuse a se infiinta prin masura specifica inclusa in prezenta Strategie de 
Dezvoltare). 
Masura contribuie la prioritatile prevazute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv 
“cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 
in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si gestionarii durabile a 
padurilor” (P2). 
O Masura corespunde obiectivelor art.17 din Reg.(UE) nr. 1305/2013  
Masura contribuie la Domeniul de intervenitie 2A: “Imbunatatirea performantei 
economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii 
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exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre 
piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole”. 
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
-i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.2 Contribuţia publică 

Contribuţia publică totală, pentru Masura M5 , este de 259.236 Euro, din care: 

 85 % contributie europeană – FEADR  si  

 15% contribuţia natională de la bugetul de stat  

 

SPRIJINUL VA FI ACORDAT SUB FORMA DE SUMA FORFETARA PENTRU 

IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR PREVAZUTE IN PLANUL DE AFACERI. 

  CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA MASURII M5 

 

 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

Beneficiari directi ai acestei masuri pot fi fermierii care au drept de proprietate si/sau 
drept de folosinta pentru exploatatia agricola cu o valoare a productiei standard mai 
mare de 5000 SO, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. 
Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi unitatile de procesare din teritoriul GAL. 

 

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Solicitantii pentru sprijinul financiar neramburasabil acordat prin aceasta masura 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: 
-sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept defolosinta pentru exploatatia 
agricola cu o valoare standard a productiei mai mare de 5000 SO, cu exceptia 
persoanelor fizice neautorizate; 
-sa fie persoane de drept privat roman; 
-sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii cererii de finantare; 
-sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase); 
-sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi/intreprinderi mici indiferent 
de forma de organizare economica; 
-sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul 
prevederilor art.60 din Reg. (UE) nr.1306/2013, in orice etapa de derulare a proiectului. 
Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatoriu: 
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-are o dimensiune economica mai mare de 5000 SO la data inregistrarii Cererii de 
Finantare; 
-este inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica; 
-este inregistrata in Registrul Unic de Identificare APIA si/sau in Registrul National al 
Exploatatiilor-ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol. 
Pentru a putea primi sprijin in cadrul masurii M5, solicitantii trebuie:  
- sa prezinte un Plan de Afaceri intocmit in conformitate cu modelul anexat la Ghidul 
Solicitantului  
- sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin submasurile 6.1, 6.3 din PNDR 2014-2020, 
respectiv masura 112 din PNDR 2007-2013 

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată 
doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în 
conformitate cu Fişa măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 

Toate cheltuielile propuse prin Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, pot fi 
eligibile indiferent de natura acestora. 
Conform prevederilor Capitolului 14 ”Informatii privind complementaritatea” din PNDR 
2014-2020,cu privire la evitarea dublei finantari,nu pot fi finantate prin PNDR actiunile 
eligibile prin Programul National  de sprijin al Sectorului Vitivinicol 2014-2018(PNS-
aprobat prin HG nr.578/2014,cu modificarile si completarile ulterioare)si/sau Programul 
National Apicol(PNA-aprobat prin HG nr.1050/2013,cu modificarile si completarile 
ulterioare). 
 
În cazul în care costurile de funcţionare sunt acoperite de sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament, sunt eligibile următoarele tipuri de costuri: 

a) costuri de exploatare; 
 

b) costuri de personal; 
 

c) costuri de formare; 
 

d) costuri aferente relaţiilor publice; 
 

e) costuri financiare; 
 

f) costuri de creare de reţele. 
 Studiile constituie cheltuieli eligibile numai dacă sunt legate de o anumită operaţiune 
din cadrul programului sau de obiectivele generale şi specifice ale programului. 
 Contribuţiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri, servicii, terenuri şi 
proprietăţi imobiliare, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin 
facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, pot fi eligibile pentru sprijin 
dacă se îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013. 
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 În cazul investiţiilor agricole, achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de drepturi la 
plată, de animale şi de plante anuale, precum şi plantarea acestora din urmă nu sunt 
eligibile pentru sprijinul acordat pentru investiţii. Cu toate acestea, în caz de refacere a 
potenţialului de producţie agricolă distrus de dezastre naturale sau de evenimente 
catastrofale,cheltuielile aferente achiziţionării de animale pot fi cheltuieli eligibile. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în 

legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii 

costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu 

AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în 

condiţiile legii. 

 
 

 

 

2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul 
finanțării. În cadrul proiectului nu pot fi  incluse următoarele operațiuni 
asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 
19.2, după cum urmează: 

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii 
exploatații lor și pădurilor,precum și pentru vizite în exploatații și în 
păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1),paragraful 2.);  

b) Servicii de consi liere, servicii de gestionare a exploatației și servicii  de 
înlocuire în cadrul exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

c) Investiții  în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 
pădurilor (Art. 21 (a)/Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

d) Plățile pentru agromediu și cl imă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
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f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ 
Reg. (UE) nr.1305/2013); 

g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri  specifice (Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013); 

i) Servicii  de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 
34/Reg. nr. (UE) 

1305/2013); 

j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 
1305/2013). 

 În cadrul proiectului nu pot fi  incluse cheltuieli neeligibi le generale, așa cum 
sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din 
PNDR sunt:  

a)  cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și  echipamente ”second 
hand”; 
 

b)  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 
proiectului cu excepţia: 

  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea 
cererii de finanțare; 

   cheltuieli lor necesare implementării  proiectelor care presupun 
și înființare/reconversie plantații  pomicole; 

   cheltuieli lor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor 
care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care 
pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform 
art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

     c)cheltuieli  cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi  
pentru transport persoane; 

     d)cheltuieli cu investiții le ce fac obiectul dublei finanțări care vizează 
aceleași costuri eligibile; 

     e)cheltuieli  în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 
1303/2013 și  anume: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi 
acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 
subvenţii  pentru comisioanele de garantare; 
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 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu 
excepția celor prevăzute la art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta 
nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind 
TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 

    f) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de 
contractele de leasing,cum ar fi  marja locatorului, costurile de refinanțare 
a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.  

2.5 Principiile şi criteriile de selecţie a proiectului 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind 

stabilirea criteriilor de selectie: 

Scorarea unui proiect depus pe masura M1 se va realiza in baza urmatoarelor 

principii de selectie: 

1. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol 
 

 20 p daca solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrara 
 

 15 p daca solicitantul a absolvit studii postliceale si/sau liceale in domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrara 

 
 

 10 p daca solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minim 
Nivel I in domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrara 
 

 5 p daca solicitantul se angajaza sa urmeze un curs de calificare/formare in 
acord cu aria de activitate si/sau competente complementare, organizat printr-
un proiect finantat prin masura M3 propusa prin prezenta Strategie (*acest 
punctaj poate fi punctaj suplimentar pentru solicitantii care intrunesc la acest 
principiu 20, 15, 10 p sau punctaj de baza pentru solicitantii care nu intrunesc 
alt punctaj in cadrul acestui principiu). 

 
 

2. Principiul sectorului prioritar  
 

A. Sectorul vegetal 
Se acorda 
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 20 p pentru proiectele care vizeaza investitii in sectorul cultivarii capsunului si a 
arbustilor fructiferi 
 

 15 p pentru proiectele care vizeaza investitii in legumicultura in spatii protejate  
 
 

 10 p pentru proiectele ce vizeaza investitii in pomicultura cu exceptia arbustilor 
fructiferi  
 

B. Sectorul zootehnic 
Se acorda: 

 20 p pentru proiectele care vizeaza investitii in domeniul cresterii bovinelor de 
lapte  
 

 15 p pentru proiectele care vizeaza investitii in domeniul cresterii ovinelor si 
caprinelor, respectiv a  bovinelor de carne 
 
 

 10 p pentru proiectele care vizeaza investitii in apicultura 
 
3. Principiul aderarii la o forma asociativa 

Se acorda: 
 20 p pentru solicitantii care se  angajeaza prin Declaratie pe propria raspundere 

sa participe la infiintarea sau sa adere la o cooperativa agricola infiintata printr-
un proiect prin masura M4 propusa prin prezenta Strategie 
 

 10 p pentru solicitantii care sunt membri sau se angajeaza sa devina membri ai 
unei forme asociative, alta decat cele infiintate prin masura M4 
 
 
4. Principiul valorificarii productiei cu prioritate in unitatile de procesare din 

teritoriul GAL  
Se acorda: 

 20 p pentru solicitantii care se angajeaza prin Declaratie pe proprie raspundere sa 
valorifice un procent pe minim 50% din productia obtinuta in cadrul exploatatiei 
prin comercializare, direct sau prin intermediul unei cooperative agricole, catre o 
unitate de procesare din teritoriul GAL 
  
5.  Principiul crearii de noi locuri de munca  

Se acorda: 
 15 p pentru proiectele care genereaza minim 1 loc de munca cu norma intreaga (8 

ore) pentru o perioada nelimitata sau pentru o perioada limitata de minim 1 an 
 

 10 p pentru proiectele care genereaza minim 1 loc de munca cu 4 ore pentru o 
perioada nelimitata sau pentru o perioada limitata de minim 1 an 



 

12 
 

 
 

 5 p pentru proiectele care genereaza minim 1 loc de munca cu 4 ore pentru o 
perioada limitata cuprinsa intre 6 luni si 1 an. 

 

Punctaj minim necesar pentru eligibilitatea unui proiect este de 20 puncte. 

Criteriul de departajare in cazul depunerii mai multor proiecte care realizeaza 

punctaj identic va fi valoarea cea mai mica a ajutorului financiar nerambursabil 

solicitat. Astfel in cazul in care doua sau mai multe proiecte intrunesc un punctaj 

identic va avea prioritate la finantare proiectul prin care se solicita cel mai mic 

AFN. 

ATENŢIE! Toate activităţile  pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin 

investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de 

monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru 

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările 

efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt 

îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de 

finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul 

constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la 

dispoziţia AFIR. 

Atentie! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, 

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte 

şi să-l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi 

beneficiar”. 

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 
Sprijinul public nerambursabil este in valoare de 10000 euro/exploatatie si se acorda 
pentru o perioada de maxim 3 ani sub forma de prima in doua transe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

Planului de Afaceri, fara a depasi 3 ani de la semnarea Deciziei de Finantare  
In cazul neimplementarii corecte a Planului de Afaceri, sumele platite vor fi 
recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. 
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Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării 

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate si plătite efectiv) în prealabil de către 

beneficiar.Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obtine finantare 

nerambursabilă din FEADR si de la bugetul de stat, pentru mai multe proiecte de 

investitii depuse pentru măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020, respectiv 

din cadrul Strategiei de Dezvoltare a GAL , cu respectarea prevederilor art. 3 H.G. 

226/2015 cu modificările si completările ulterioare 

CAPITOLUL 3 – ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 ACORDATE PENTRU  “Sprijin pentru dezvoltarea durabila a 
exploatatiilor agricole” 

 

3.1. Completarea, depunerea si verificarea Dosarului cererii de finantare 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine:  

  

 Cererea de Finanţare (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)  

 Planul de Afaceri (Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului)  

 Alte documente justificative.  

 

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

modelului standard. Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei agricole se 

completează secţiunea “Stabilirea categoriei de fermă” din Cererea de Finanţare. În 

această secţiune a Cererii de Finanţare se înscrie toată baza de producţie (suprafeţe, 

animale, păsări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de 

proprietate şi/sau arendă/ concesionare şi care sunt înregistrate în IACS la APIA, și/ sau 

în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA, precum şi în Registrul Agricol înainte de 

solicitarea sprijinului. Datele din Cererea de Finanțare trebuie să corespundă cu cele 

menţionate în Registrul Unic de Identificare de la APIA, Registrul Exploatațiilor de la 

ANSVSA, precum şi cu cele menţionate în Registrul Agricol. În cazul în care acestea nu 
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corespund, iar în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu depune 

documentele justificative, atunci proiectul va fi declarat neeligibil. 

Solicitantii vor depune la sediul GAL trei exemplare ale dosarului cererii de 
finantare legate si sigilate, insotite de 3 CD-uri cu documentele scanate.Dosarul 
Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine 
de la  1la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 
paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Fiecare pagina va 
avea in partea dreapta sus semnatura reprezentantului legal de proiect si stmpila 
solicitantului. Dupa numerotare, semnare si stampilare documentele vor fi scanate 
in format PDF si incarcate pe un CD. 

Inregistrarea proiectelor se va face in perioada apelului de selectie lansat de catre GAL. 

In termen de maxim 24 ore reprezentantii GAL vor efectua conformitate proiectului si ii 
vor inmana reprezentantului solicitantului un exemplar al formularului de conformitate ( 
partea A a fisei de evaluare generala). 

In cazul in care proiectul este declarat conform el va urma procesul de selectie in 
conformitate cu procedurile de evaluare si selectie ale GAL. Conform acetor proceduri 
proiectele conforme urmeaza a fi verificate si declarate eligibile sau neeligibile. 
Proiectele eligibile vor fi incluse in raportul de selectie in limita alocarii financiare 
disponibile, prin aplicarea criteriilor de selectie. 

In cazul in care proiectul este declarat neconform doua exemplare ale dosarului cererii 
de finantare vor fi returante solicitantului in baza unui proces-verbal de predare-
primire. 

Un proiect declarat neconform poate fi redepus de maxim 3 ori. Un proiect neeligibil 
poate fi depus de maxim 3 ori. Rdepunerea unui proiect se poate face in conditiile 
incadrarii intr-o perioada in care apelul de proiecte este deschis. 

Atenţie ! 

Grupul de Actiune Locala, precum si Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi 
rezervă dreptul de a solicita documente sau inform aţii suplimentare dacă, pe parcursul 
verificărilor si implementării proiectului, se constată de către reprezentantii GAL sau 
AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii 
evaluatori în scris , iar raspunsul va fi transmis in termen de maxim 5 zile lucratoare si 
inregistrat la sediul autoritatii emitente de informatii suplimentare. 

 

 

Verificarea Cererilor de Finanţare se realizează de către OJFIR.  
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Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, 
pe suport letric.   

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

 verificarea existenţei documentelor depuse la Cererea de Finanțare;  
 verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi ale exploataţiei agricole;  
 verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;  
 verificarea conţinutului Planului de Afaceri și a documentelor anexate Cererii de 

Finanțare.  

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi 
notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare 
pe teren.  

AFIR își rezervă dreptul de a solicita informații sau documente suplimentare oricând 
pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, dacă se consideră necesar.  

În urma acestor verificări pot exista următoarele situaţii:  

 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest 
aspect;  

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

3.2 Contractarea fondurilor 

Pentru proiectele selectate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii 
de Finanţare în vederea prezentării documentelor necesare contractării în maxim 
30 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, precum și a 
documentelor originale aferente acestora, pentru ca expertul AFIR să verifice 
conformitatea cu originalul. Decizia de Finanțare urmează a fi încheiată după 
prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu 
de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant. În 
cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare cu 
documentele solicitate, pentru a lua la cunoştinţă Decizia de Finanţare şi nici nu 
anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci se consideră că a renunţat 
la ajutorul financiar nerambursabil. 

Documentele necesare pentru depunerea cererii de finantare sunt :  

1. Planul de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original)  

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:  

    a) Pentru terenul agricol:  
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 documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare 
autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre 
judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care 
demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare autentificate la notar),şi/sau  
 

 tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 
şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul 
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare), 
şi/sau  
 

 contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de Finanţare 
însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; contractul de concesiune 
trebuie să fie autentificat de notar, cu excepția celor care se realizează cu 
entități publice, deoarece se atribuie prin licitație publică, în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare. şi/sau  
 

 contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia 
suprafata de teren a fost data temporar in administrare/folosinţă, 
autentificat la notar,  
 

 documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de 
proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ 
contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la 
data depunerii Cererii de Finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru 
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol.  

    În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor 
pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie 
să fie valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare, cu 
excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde 
perioada minimă este de 10 ani.  

b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz,uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
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vânzare-cumpărare, de schimb,de donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  

c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz,uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb,de donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); sau 

 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit 
prin: concesiune, comodat, locaţiune.  

     În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al 
proprietarului de drept. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra 
clădirilor și a terenurilor trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se 
intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor 
realiza investiții ce presupun lucrări de construcții-montaj. 

d) Pentru animale, păsări şi familii de albine:  

 documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi 
stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare 
stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei 
depunerii Cererii de Finanțare;  

Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine 
existente în cadrul exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a 
Cererii de Finanțare și a Cererii de Plată.  

 copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile 
înaintea datei depunerii Cererii de Finanțare, din care să rezulte dreptul de 
folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de 
proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi 
sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei 
şi menţiunea "Conform cu originalul".  

În situaţia în care primăria nu poate elibera copia Registrului Agricol cu situaţia 
curentă, se va depune copia ultimei înregistrări a Registrului Agricol, însoţită 
de adeverinţa emisă de primărie privind situaţia curentă.  
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3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” și , “n-1”, unde “n” este anul 
anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la 
Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  

 Bilanţul (cod 10);  
 Contul de profit şi pierderi (cod 20);  
 Datele informative (cod 30);  
 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  
 Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, 

nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.  

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale:          

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);  
 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele 

de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în 
anii „n” și „n-1” erau persoane fizice;  

 Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la 
constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an 
fiscal.  

4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ 
asociat majoritar/ administrator);  

5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care 
se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 
50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control 
efectiv pe termen lung (de cel puțin 6 ani/8 ani în cazul sectorului pomicol) în 
ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în 
cadrul exploataţiei respective;  

6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii 
familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de 
identitate, alte documente relevante);  

7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ 
certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ 
documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care 
atestă absolvirea învăţământului minim:  
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 diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de 
doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă)/ postliceale (diploma/ 
certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) în domeniul 
agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare;  

 certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de 
calificare/ recalificare în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare 
profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare 
profesională;  

 certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ 
specializare/ iniţiere în domeniul agricol/ agro-alimentar/ 
veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare 
profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare 
profesională sau documentul echivalent acestuia;  

 certificatul de competenţe profesionale se ataşează în cazul evaluării 
competenţelor de către centrele de evaluare şi certificare a competenţelor 
profesionale;  

 documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se 
ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ 
liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare;  

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data 
depunerii Cererii de Finanțare, nu poate prezenta la Cererea de Finanțare copia 
diplomei de studii superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, diploma 
de licenţă)/ postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de 
bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/documentului echivalent 
în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare, acesta poate 
atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația 
școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ 
absolvită, cu condiţia prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire 
sau documentului echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe 
de sprijin; în caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil, si se vor recupera 
sumele plătite în prima tranșă.  

8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea 
resurselor genetice autohtone  

a) în cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:  
 facturii fiscale de achiziție a seminței certificate  
 documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea 

„sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinului de analiză oficial cu 
mențiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinului de analiză 
oficial cu mențiunea „Necesar propriu" şi „Interzisă comercializarea"/ 
documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/ oricărui alt 
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document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru 
al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform 
Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ etichetei oficiale  

 Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de 
selecţie privind soiurile autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de 
Finanțare) sau  

 Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de 
selecţie privind soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a 
doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri 
(conform Secțiunii F din Cererea de Finanțare)  

b) în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:  
 Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de 

către Asociațiile/Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate 
pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia 
prevăzută în proiect, autorizată de ANZ  

 Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de 
selecţie privind rasele autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de 
Finanțare) sau  

 Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de 
selecţie privind rasele autohtone până la momentul acordării celei de-
a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de 
specii (conform Secțiunii F din Cererea de Finanțare)  

9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant 
și deținătorul platformei sau  

Copia Adeverinței emisă de primăria comunei pe teritoriul căreia se regăsește 
platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de 
grajd din exploatația solicitantului  

10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-
veterinar, dacă este cazul  

11. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze 
denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul 
titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR.  

12. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante 
pentru proiect (dacă este cazul).   

În urma depunerii la AFIR a documentelor solicitate, pe suport de hartie, un 
proiect selectat poate fi declarat:  
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 selectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor sunt 
îndeplinite condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se 
va semna Decizia de Finanțare (Anexanr. 4 la Ghidul Solicitantului);  
 

 neselectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor nu sunt 
îndeplinite condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se 
va notifica solicitantul. Obiectul Deciziei de Finanţare îl reprezintă 
acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în 
aplicare a Cererii de Finanţare asumată de către solicitant.  

Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile 
stabilite în Decizia de Finanţare şi anexele la aceasta, inclusiv în Cererea de 
Finanțare aprobată, pe care acesta are obligaţia de a le respecta.   

Se recomandă solicitantului/ beneficiarului consultarea integrală a textului 
Deciziei de Finanţare şi Anexelor la aceasta şi asumarea celor prevăzute în 
aceasta şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a 
acestora.  

Durata de valabilitate a Deciziei de Finanțare cuprinde durata de execuţie şi 
durata de monitorizare.  

Durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de Finanțare este de maxim 36 
de luni (60 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării acesteia de către 
AFIR. Aceasta cuprinde:  

 33 de luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei 
de Finanțare de către AFIR reprezentând durata de realizare a obiectivelor 
şi implementarea corectă a Planului de Afaceri, care include şi termenul 
limită până la care beneficiarul poate depune tranşa a II-a de sprijin.  
 

 90 de zile calendaristice de la data înregistrării tranşei a II-a de sprijin 
pentru efectuarea plăţii.  

Durata de monitorizare a proiectului aferent Deciziei de Finanțare este de 3 ani 
calculată de la data efectuarii plăţii transei a II-a de sprijin, perioadă în care 
beneficiarul se obligă:  

 să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie  
 

 să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de Afaceri, parte integrantă 
din Decizia şi Cererea de Finanţare  
 

 să nu înstrăineze exploataţia parţial sau integral  
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 să nu îşi înceteze activitatea agricolă.  

Beneficiarul are obligația de a menține criteriile de eligibilitate și de selecție 
în baza cărora proiectul a fost aprobat pe toată durata de valabilitate a 
Deciziei de Finanțare.  

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după 
selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi 
schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de 
finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria 
de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie 
la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 10 din HG 
nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  

Modificarea Deciziei de Finanțare se poate realiza numai în cursul duratei de 
execuţie a acesteia stabilită prin decizie şi nu poate avea efect retroactiv. Orice 
modificare se va face cu acordul ambelor părţi, 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.  

Orice modificare la Decizia de Finanțare sau la anexele acesteia se realizează în 
scris prin Notă de aprobare. Notele de aprobare vor fi încheiate în aceleaşi 
condiţii ca şi Decizia de Finanțare. Astfel:  

  

 în cazul modificării domiciliului, a sediului social, a contului bancar și/ sau 
a instituției financiare pentru proiectul PNDR, înlocuirii responsabilului 
legal, schimbării structurii acţionariatului beneficiarului (atunci când 
elementele de identificare ale beneficiarului nu se modifică), Beneficiarul 
se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. Notificarea Beneficiarului va 
fi însoţită de documente justificative eliberate în conformitate cu legislaţia 
în vigoare de autorităţile competente.  
 

 în cazul modificării Planului de Afaceri, beneficiarul se obligă să depună 
documentaţia aferentă cu cel puţin 3 luni înainte de depunerea tranşei a 
doua de sprijin. 

 Pentru realizarea obiectivelor din Planul de Afaceri, beneficiarul are prevăzut 
un termen pentru adaptarea la standardele europene (dacă este cazul) și are 
obligația de a depune în termen de maxim 15 zile lucrătoare, documentul emis 
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de instituțiile abilitate care să ateste că a îndeplinit standardul în termenul de 
grație stabilit. 

Conform prevederilor art. 2(2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, 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 exploatația agricolă;  

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe 
exploatația agricolă;  

e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul 
sau, respectiv, culturile beneficiarului;  

f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă 
exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.  

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata de 
execuţie a proiectului aferent Deciziei de Finanțare, se suspendă beneficiarul are 
obligaţia:  

 de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului 
 

 de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile 
competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului  
 

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

 3.3 ACHIZIŢIILE 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor 

publice precum şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa 

contractului de finanţare. Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de 

achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, specifice fiecarui tip de 

investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. 
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Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la 

centrele regionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze 

depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015. 

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la 

bază proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 

În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de interese se defineste 

prin: 

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare si ofertanţi: 

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai 

acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, 

membri în consilii de administraţie etc) si membrii comisiilor de evaluare: 

a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, 

membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre 

ofertanţi sau subcontractanţi; 

c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în 

situaţiile de mai sus. 

B. Conflictul de interese intre ofertanţi: 

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, 

membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie 

etc): 

a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru 

aceea~i achiziţie (OUG 66/2011); 

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, 

membri ai consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant 

sau subcontractant; 

c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în 

situaţiile de mai sus. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor 

privind achiziţiile publice / private - anexă la contractul de finanţare, atrage 



 

25 
 

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: 

 Nediscriminarea; 

 Tratamentul egal; 

 Recunoaşterea  

reciprocă;  

 Transparenţa; 

 Proporţionalitatea; 

 Eficienţa utilizării 

fondurilor;  

 Asumarea răspunderii. 

 

3.4 PLATA 

Beneficiarul va depune la sediul GAL, Dosarele cererilor de plată în 

conformitate cu Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare. 

Rectificarea Declaratiei de esalonare se poate realiza de către beneficiar de 

maxim două ori în perioada de executie a Contractului de finantare. În situatia în 

care se aprobă prelungirea duratei de executie peste termenul maxim de 24/36 de 

luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în 

conformitate cu noua perioadăa de executie aprobată. 

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat 

conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună si Declaraţia 

de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe 

suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de 

beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative 

prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ ( Anexă la Contractul de finanţare) . 
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Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

 

                                              Capitolul 4 

                                        INFORMAŢII UTILE 

 

4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

 
1. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de primăria de pe raza cărora îşi au 
sediul social şi punctele de lucru. 
 
2. Cazierul judiciar al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care 
privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar. 
 
3. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind 
exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

4.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL 

 

4.3 DICŢIONAR 

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a 

încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin 

FEADR; 

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 

înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea 

obţinerii finanţării nerambursabile; 

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin 

FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului 

României ; 
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Derulare proiect - totalitatea activitătilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finantare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate. 

Eligibilitate – 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 ce însoţeşte cererea de finanţare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru 

selectarea proiectului în vederea contractării; 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de 

beneficiari eligibili şi tipul sprijinului; 

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

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii 

şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor 

contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat; 

Implementare proiect – totalitatea activitătilor derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finantare până la data depunerii ultimei transe de 

plată; 

Modernizare – cuprinde lucrările de constructii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă 

este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe 

amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale. 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli si mecanisme care reglementează 

producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi 
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care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune si 

organizări comune de piaţă; 

Proiect generator de venit - orice operatiune care implică o investitie într-o 

infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevente suportate direct de utilizatori 

sau orice operatiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil 

sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăti. 

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 

contractuală cu GAL si AFIR, conform legislatiei în vigoare. 

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care 

se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual si care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică si privată se calculează prin 

raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 

şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 

manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi 

luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile 

neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări; 

Abrevieri: 

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 si financiar;  

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură; 
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CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 

organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României 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, este un instrument de 

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea 

fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile 

directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 

GAL- grup de actiune locala ( parteneriat public-privat acreditat de catre MADR in urma avizarii 

si selectarii  strategiei de dezvoltara in cadrul programului LEADER ) 

 

 

 

4.4 GAL PARANG ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ 

 

            GAL Parang vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9 :00 si 17 :00 
pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile 
de accesare a fondurilor disponibile , dar si 
pentru a primi propunerile sau sesizările 
dumneavoastră privind derularea strategiei de 
dezvoltare. 

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 prin 

intermediul GAL.  

 
GAL PARANG , vă poate 

 acorda informaţiile necesare pentru a 
solicita finanţarea proiectului 

dumneavoastră. 
Dacă doriti să obtineti informatii sau 
consideraţi că sunteţi defavorizat în 

accesarea fondurilor europene 
spuneti-ne! 

 

e-mail:gal_parang@yahoo.com 
 

sediu GAL:  

sat Polovragi,comuna Polovragi, nr. 
293A, judet Gorj 
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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 programelor de finantare, nu ezitaţi să vă 

adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru 

soluţionarea problemelor. 
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