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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor 

beneficiari ai finanțărilor din Fondurile Asociației GAL Poarta Apusenilor şi 

se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor 

conform exigențelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, 

editarea şi depunerea proiectelor, precum şi modalitatea de selecţie, 

aprobare şi derulare a implementării acestora.  

 

De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile 

pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi 

acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al 

Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile 

realizării proiectelor şi completării corecte a documentelor necesare.  

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări 

ca urmare a actualizării legislaţiei naţionale şi comunitare sau procedurale 

– varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de 

internet www.galpa.ro 

 

 

 

Pentru a obține informaţiile cu caracter general, consultați pliantele şi 

îndrumările editate de GAL, disponibile la sediul GAL Poarta Apusenilor 

și sediile Autorităților Publice Locale membre, precum și pe pagina de 

internet: www.galpa.ro, prin telefon: 0721 981 961 și e-mail: 

fagadar.alexandru@galpa.ro 
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

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

fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale 

Uniunii Europene;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR 

care derulează FEADR;  

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);  

CRFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale); 

GAL – Grup de Acţiune Locală 

APL – Administraţie publică locală 

ADI – Asociaţie de dezvoltare intercomunitară 

SOLICITANT – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL, potenţial beneficiar al 

sprijinului nerambursabil   

BENEFICIAR – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL care a încheiat un 

Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene. În înţelesul art. 4 din 

R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 – 2020:  

CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în 

vederea obţinerii finanţării nerambursabile.  

SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia 

Uniunii Europene şi a Guvernului României.  

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.  
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EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea 

sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.  

FIŞA MĂSURII – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează 

categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului.  

MĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

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

PUNCTAJ MINIM - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la 

finanţare. 

REPREZENTANT LEGAL – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi 

în cazul în care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare şi 

care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în 

cadrul societăţii.  

SPAȚIUL RURAL - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, 

comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5. 

FURNIZARE DE SERVICII – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, 

obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia 

informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de 

mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 

PREVEDERI GENERALE 
 

Conform   analizelor diagnostic şi SWOT, agricultura este sectorul economic cu cea mai 

mare ocupare a forţei de muncă din teritoriul GAL-ul şi în acelaşi timp produce şi cea mai 

mare parte a veniturilor. Prin această măsură se vizează acordarea sprijinului pentru 

exploatațiile agricole cu o dimensiune economică minimă de 8.000 SO (valoare producție  

standard)  potențial  viabile  pentru  investiții, fiind prioritizate formele asociative ale 

fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cooperative sau 

grupurilor de producători cu scopul stimulării comasării și consolidării exploatațiilor de 

mici dimensiuni din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. În acest fel, se va stimula 

restructurarea exploatațiilor si cresterea competitivității  sectorului  agricol.  Sprijinul  va  

fi direcționat în principal către sectoarele identificate în cadrul analizei SWOT ca 

sectoarele prioritare în teritoriu și  anume  bovine,  ovine  și  porcine,  precum  și 

legumicultura,  cartofii  și  cerealele.  În  mod  special, sprijinul are în vedere creșterea 

productivității și a rentabilității muncii în sectorul agricol din teitoriu, prin crearea   unor   

unități   de   procesare   și   depozitare   a produselor agricole locale, inclusiv promovarea 

lanţurilor scurte  de  aprovizionare,  acțiuni  ce  vor  avea  ca  efect direct crearea de 

locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă. 
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OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 

 

Această  măsură  contribuie  la  obiectivul  de  dezvoltare rurală   –   Favorizarea   

competitivității   agriculturii,   în conformitate cu  art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

OBIECTIVE SPECIFICE LOCALE ALE MĂSURII 
 

Sprijinul   acordat   în   cadrul   acestei   măsuri   duce   la îndeplinirea OS 2 definit în 

cadrul SDL - Creșterea viabilității și a performanțelor economice a exploatațiilor agricole 

din teritoriu prin investiții în active fixe. 

 

CONTRIBUȚIA MĂSURII LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE 

 

Măsura M4/2A - Investiții în active fixe contribuie, conform Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013, la realizarea Priorității 2) - Creşterea viabilității exploataţiilor şi a 

competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor, Domeniului de 

intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților 

agricole și corespunde obiectivelor Articolului 17 - Investiții în active fizice din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură contribuie la prioritatea P1 

Dezvoltarea sustenabilă și adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 

De asemenea activitățile sprijinite în cadrul acesei măsuri contribuie secundar la 

domeniile: 

• DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr‐o mai bună  

integrare a acestora în lanţul agroalimentar; 

• DI 5D Reducerea emisiilor de GES şi de amoniac din agricultură. 

 

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale climă, mediu și inovare 

În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile care vizează regucerea GES, 

încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea 

siguranței   alimentare,   produse   adaptate   mai   bine cerințelor pieței, metode de 

utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea 

clădirilor. 

Inovare 

Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice performante  în domeniul 

producţiei agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole, va ameliora performanţa 
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economică   a   exploataţiilor,   inclusiv   pomicole   și   va conduce la obținerea de 

produse procesate cu înaltă valoare. 

 

VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

Investițiile care pot fi realizate în cadrul acestei măsuri adaugă plus valoare activității 

agricole din teritoriul GAL,  prin înnoirea tehnologiilor utilizate la nivelul fermelor care 

vor duce la creșterea productivității și eficienței muncii. Utilizarea acestor tehnologii 

moderne, vor avea efect pozitiv și asupra aspectelor legate de mediu, prin reducerea 

consumului de combustibil și implicit a poluării. Sprijinul acordat pentru înființarea sau 

dotarea spațiilor de procesare a materiei prime vor duce la îmbunătățirea veniturilor 

fermeirilor prin adăugarea de plus valoare produselor finite. 

În urma realizării acestor  tipuri de investiții,  se creează condițiile favorabile pentru 

ameliorarea nivelului global de performanță și de durabilitate al exploatațiiilor agricole, 

conducând la creșterea nivelului de trai pe teritoriul GAL-ului Poarta Apusenilor. 

 

TIPUL SPRIJINULUI

 INVESTIȚII

 SERVICII

 SPRIJIN FORFETAR 

 

SUMELE APLICABILE ȘI RATA SPRIJINULUI 

INTENSITATEA SPRIJINULUI:  

50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 50.000 euro/proiect.  Conform Anexei 

II din Reg. (UE) nr. 1305/2013, intensitatea de se poate majora cu 20 de puncte 

procentuale, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%  în cazul: 

• tinerilor fermieri, definiți conform art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei 5 ani anteriori cererii de sprijin; 

• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specific menționate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• investițiile colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători; 

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (agromediu) și art. 29 

(agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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VALOAREA SPRIJINULUI 
❖  max 50.000 EUR/proiect 

 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 
❖ 229.282 EURO 

 

ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII 

Teritoriul GAL Poarta Apusenilor, respectiv Comunele Călărași, Ceanu Mare, Chețani, 

Frata, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Săndulești, Tritenii de Jos, Viișoara. 

 

TRIMITERI LA ACTE LEGISLATIVE 
 

❖ Legislație UE 

❖ Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 1307/2013, Recomand. 

2003/361/CE din 6 mai 2003, Regulament (UE) nr. 1242/2008, Comunicarea CE nr. 

2008/C155/02, Comunicarea CE nr. 2008/C14/02, Planurile de management ale 

bazinelor râurilor Legislație națională 

❖ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii,  

❖ Legea nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole,  

❖ Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei,  

❖ OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice,  

❖ Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei,  

❖ Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte 

procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi 

marcarea produselor de origine animală destinate consumului  uman,   

❖ Ordinul  111/2008  privind  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  şi pentru  

siguranţa  alimentelor  privind  procedura  de  înregistrare  sanitară  veterinară  şi 

pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau 

cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum 

şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 

produselor alimentare de origine nonanimală,  

❖ Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, 

transportă şi/sau distribuie produse de origine animală,  

❖ OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 
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DEPUNEREA PROIECTELOR 

 
LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE PROIECTELE 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la 

biroul GAL Poarta Apusenilor: LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, STR. PRINCIPALA, NR. 1014, 

COMUNA MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ, înaintea expirării datei limită de depunere a 

proiectelor. 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 23.04.2018-22.05.2018 

ALOCARE PE SESIUNE: 229.282 EURO 

PUNCTAJUL MINIM PE CARE TREBUIE SĂ-L OBŢINĂ UN PROIECT PENTRU A PUTEA FI 

FINANŢAT: 5 puncte 

 

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

❖ Fermieri, persoane juridice, indiferent de forma de organizare; 

❖ Forme asociative ale fermierilor (constituite în baza legislației naționale în 

vigoare). 

 

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să stabiliți, obiectiv, punctajul 

pe care proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de 

finanţare. 

 

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR? 

2 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă, 

dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada 

cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi 

semnarea contractului de finanţare? 
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3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 

raspundere F, aplicabile proiectului? 

4 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 

112, 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect depus pe 

submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată?  

5 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în 

vigoare 

6. Solicitantul indeplineste conditia sa nu se află în procedură de executare silită, 

reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau 

administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare 

reglementate de lege ?  

7. La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia sa nu  

înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite 

provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de 

asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate. 

8. Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma 

unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de 

minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa 

comună ?. 

sau  

in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 

executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare 

aferenta? 

9.1 Solicitantul  a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul 

Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru 

acordarea de ajutoare regionale de investiții  

sau 

9.2.Solicitantul, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a 

închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției 

inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza? 

 Condiții de eligibilitate 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 Implementarea proiectului se va face intr-unul sau mai multe dintre UAT-

urile din teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

EG3 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 

economică de minim 8.000 SO* (valoarea producţiei standard);  
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EG4 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile 

prevăzute prin fișa măsurii din SDL; 

  

EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice; 

EG6 Investiția  trebuie  să  fie  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a  

bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate 

şi cu programul relevant de măsuri și să prevadă contorizarea apei, (dacă este 

cazul); 

  

EG7 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției 

agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data 

instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013); 

 

EG8 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie 

electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) 

din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie 

termică de 10%; 

  

ALTE ANGAJAMENTE: 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii 

de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare a 

proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a 

exploatației agricole nu va scădea,  în  nicio  situație,  sub  pragul  minim  de  

8.000  SO  stabilit  prin  condițiile  de eligibilitate 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 
 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

❖ Construcţia,  extinderea,  modernizarea  și  dotarea  construcțiilor  din cadrul  

fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în 

cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; 

❖ Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi; 
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❖ Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării 

produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

❖ Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul 

tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde; 

❖ Înființarea,  extinderea   și/sau  modernizarea   și  dotarea  unităților  de  

procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, 

ambalare) și crearea unui lanț alimentar integrat; 

❖ Înființarea, extinderea  și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, 

recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

❖ Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii  și conformarea cu noile standarde 

impuse de legislația   europeană pentru   prelucrarea și   comercializarea   

produselor   agro‐ alimentare; 

❖ Producerea    și   utilizarea   energiei   din   surse   regenerabile      în   cadrul   

unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu  și investiții pentru 

îmbunătățirea eficienţei energetice, ca  și operaţiuni din cadrul unui proiect mai 

mare de investiţii; 

❖ Achiziționarea  sau  dezvoltarea  de  software  și  achiziționarea  de  brevete,  

licențe, drepturi de autor, mărci. 

 

 

 

CHELTUIELILE PRIVIND COSTURILE GENERALE ALE PROIECTULUI SUNT:  
 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile 

pentru consultanţă privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind 

obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

prevăzute în legislaţia națională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) 

nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 

❖ sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de 

avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale 

operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

❖ sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare; 

❖ sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției 

lucrărilor de construcții - montaj. 
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Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei 

tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru 

întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei 

tranşe de plată. 

Studiile de Fezabilitate şi/sau Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, 

aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri din SDL 2014-

2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii". 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

 

❖ sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în 

legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

❖ sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii 

costurilor; 

❖ sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu 

AFIR; 

❖ sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în 

condiţiile legii. 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 

❖ Achiziţia de clădiri; 

❖ Construcția și modernizarea locuinței; 

❖ Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

❖ anuale și plantarea acestora din urmă; 

❖ Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt  de  producție  (inclusiv  cheltuielile  cu  achiziționarea  materialului  

săditor  și lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

❖ Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

 

SELECŢIA PROIECTELOR 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ POSIBIL 

1. Principiul sectorului prioritar precum sectorul zootehnic Max. 30 de puncte 
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(bovine, ovine și suine) și vegetal (legumicultură, cartofi și 

cereale); 

1.1. Vegetal: legumicultură, cartofi și cereale  30 puncte 

1.2. Zootehnic: bovine, ovine și suine 20 puncte 

2. Principiul asocierii fermierilor; Max. 10 de puncte 

2.1. Solicitantul este o formă asociativă ale fermierilor 

constituită în baza legislației naționale în vigoare (Legea nr. 

566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, Legea nr. 1/2005 privind 

organizarea si functionarea cooperatiei, OG nr. 37/2005 privind 

recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 

silvice) 

10 puncte 

2.2. Solicitantul face dovada apartenenței sale la o formă 

asociativă constituită în baza legislației naționale în vigoare 

(Legea nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, Legea nr. 

1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, OG nr. 

37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole şi silvice) 

5 puncte 

3. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin 

contribuția cu aport propriu; 

Maximum 10 puncte 

3.1. 15% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției 5 puncte 

3.2. 20% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției 10 puncte 

4. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri 

de muncă în teritoriul GAL- ului; 

Solicitantul crează cel puțin 1 loc de muncă până la depunerea 

cererii de plată tranșa II. 

40 puncte 

5. Principiul nivelului de calificare al managerului exploataţiei 

agricole/întreprinderii. 

Maximum 10 puncte 

5.1. studii medii/superioare în domeniul agricol/ veterinar/ 

economie agrară; 

10 puncte 

5.2. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la 

programe de instruire 

5 puncte 

 100 

Punctajul minim admis la finanțare este de 5 puncte. 

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj: 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de 
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valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
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PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR 

DEPUSE ÎN CADRUL SDL 
 

PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

FLUXUL PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 
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Perioda de depunere a proiectelor : 23.04.2018-22.05.2018 

 

Punctajul minim admis la finanţare : 5 puncte 

 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative 

atașate la biroul GAL Poarta Apusenilor: LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, STR. 

PRINCIPALA, NR. 1014, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ în intervalul orar 11:00-

15:00 de luni până vineri, pentru perioda 23.04.2018-22.05.2018. 

Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul 

proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un 

bon cu acest număr de înregistrare. 

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea 

proiectelor, care va efectua următorii pași: 

- Verificarea conformității proiectului 

- Verificarea eligibilității proiectului 

- Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. 

GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor 

de eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare  

clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările 

admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în 

considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. 

 

Perioada de elaborare a raportului de evaluare: 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu 

respectarea prevederilor SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor îndeplinirea 

principiilor de selecție și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor 

fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori 

angajați de GAL în termen de 30 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor. 

Rezultatele procesului de evaluare se consemnează în Raportul de selecție. Acesta 

va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție 

(reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către 

respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), 

specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea 

precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar 

organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea,  
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Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 

supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către 

reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a 

proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de selecție din 

fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate 

de către GAL.  

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele 

GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al 

GAL mandatat în acest sens. 

 

Raportul de slecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a 

proiectelor și va fi publicat pe site-ul GAL: www.galpa.ro, în următoarea zi a 

aprobării acestuia. În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu 

privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție. 

 

Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor: 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de 

verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. 

 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la 

nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de 

soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 

privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea 

mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 

naționale”. 

 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și 

selecție la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de 

interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea 

deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM 

PNDR/MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de 

interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi 

declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor 

conform legislației în vigoare. 
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Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie 

stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul 

Director). 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 

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

privat şi societate civilă. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

Componenţa şi obligaţiile comitetului de selecţie şi a comitetului de soluţionare 

a contestatiilor: 

Membrii Comitetului de Selecţie format din minimum 7 membri ai parteneriatului 

(pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un 

membru supleant) şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor format din 

minimum 3 membri ai parteneriatului(pentru fiecare membru al comitetului de 

soluţionare a contestaţiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant), în 

îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații: 

• de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea 

deciziilor Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

• adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către 

membri prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot 

majoritar; 

• se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau 

respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o 

contestație. 

• dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din 

membrii Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv perioda şi 

locaţia de depunere a contestaţiilor: 

Rezultatele procedurii de evaluare pot fi contestate în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. Contestatiile 

vor fi depuse la sediul GAL şi vor fi soluționate în termen de 15 de zile lucrătoare.  
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Perioda de elaborare a raportului de soluţionare a contestaţiilor şi a raportului 

de selecţie: 15 zile lucrătoare 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații şi raportul final de selecţie 

pe pagina proprie de internet in termen de 10 zile lucratoare. 
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VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

TIPUL SPRIJINULUI 
❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

❖ Plăți  în  avans,  cu  condiția  constituirii  unei  garanții  bancare  sau  a  unei  

garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, 

în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

INTENSITATEA SPRIJINULUI:  

50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 50.000 euro/proiect.  Conform Anexei 

II din Reg. (UE) nr. 1305/2013, intensitatea de se poate majora cu 20 de puncte 

procentuale, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%  în cazul: 

• tinerilor fermieri, definiți conform art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei 5 ani anteriori cererii de sprijin; 

• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specific menționate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• investițiile colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători; 

• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (agromediu) și art. 29 

(agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

VALOAREA SPRIJINULUI 
❖  Maxim 50.000 EUR/proiect 

 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 
❖ 299.282 EURO 

 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI 

CERERII DE FINANȚARE 
 

Dosarul Cererii de Finanţare conține Cererea de Finanţare însoțită de anexele tehnice şi 

administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau 

înlocuirea acestora. 
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Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la 

momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 

 

 

ATENŢIE!  

Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 

anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte 

integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii 

cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru. Completarea Cererii de 

finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard 

adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, 

renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 

specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare. 

 

 Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. crt.  Titlul documentului  Nr. Pagină (de la..... până la.....)  

 

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.  

 

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile 

necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul 

contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparține solicitantului. 

 

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

copie) și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde cererea de 

finanțare în format editabil și scanată). 

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

respectiv „COPIE”. 

 

ATENŢIE! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. 
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Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor.  

 

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE (NUMEROTATE 

CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANȚARE) 

 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea 

Viticolă (dacă este cazul) 

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de 

investiţie) 

1.b) EXPERTIZA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ASUPRA CONSTRUCŢIEI 

EXISTENTE 

1.c) RAPORTUL PRIVIND STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani 

financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii 

financiare sau 

Declaraţa de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului sau 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în 

care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind 

veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221) 

sau 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, 

secetă excesivă etc) se vor prezenta: 

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, 

în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare 

din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administraţia Financiară 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și 

întreprinderilor familiale se va prezenta: 

• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu 

fie negativ şi/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de 

venit (formularul 221) 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal 

de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) 
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3.a1). DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE 

VIȚĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR 

PLANTAȚII: 

COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE 

ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului şi/ sau tabel centralizator emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor 

de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare 

care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ 

sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 

ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi 

trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

· suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces) 

- Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de 

producatori, se vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri 

ai acestor solicitanţi 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea 

agricolă, care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor 

fermieri care le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în folosinţa 

societăţii, care trebuie să fie de minim 10 ani. 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU 

TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe 

o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să 

confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 

b2). DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, 

CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTARIAT, care să certifice 

dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor 

de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată,cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 
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Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să 

conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare care vizează investiţii 

de 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. 

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN 

PROPRIETATE: 

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine - ADEVERINȚĂ 

ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel 

mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezultă numărul păsărilor şi al 

familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploataţiei. Pentru 

cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii acestor solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). 

5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (conform protocolului de colaborare 

intre AFIR - ANPM - GNM) 

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale, 

valabile la data incheierii contractului, 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. 

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. 
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6.2 CAZIER JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL, valabil la data 

incheierii contractului. 

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare 

dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 

şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE privată a 

investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont şi/sau contract de credit 

acordat in vederea implementarii proiectului). 

8.2 ADRESĂ EMISĂ DE BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale 

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

contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR); 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile 

care se modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în 

funcţiune. 

10. 

a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și  composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra 

terenurilor (menționate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), 

din care să reiasă că acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă , 

cooperativă agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 

completările și modificările ulterioare; 

c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi 

unităţilor de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare 

rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia 

matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni. 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE  
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11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în 

agricultură şi dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă. 

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul 

investiţiilor noi sau AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE/NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, 

în cazul funcţionării sistemului de irigaţii. 

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa 

de apă (dacă este cazul) 

13.1 AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE ŞI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAŢIA DE PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZARE A SEMINŢELOR ŞI 

MATERIALULUI SĂDITOR. 

13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziţii a 

seminţelor, şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/buletinul de analiză 

oficială cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar 

propriu”/documentul de calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document 

echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta oficială). 

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 

PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul şi, dacă este 

cazul, terţele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 

membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), 

document avizat de consiliul director. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director 

cât și de o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor 

statutului. 

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care să reiasă că solicitantul este 

membru al acesteia, solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 

împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul 

Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 

documente. 

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/ comercializării 

producției proprii. 
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16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii. 

17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM 

DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării 

exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic) 

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru 

aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în 

agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 

18. STUDIU OSPA JUDEŢEAN PRIVIND NOTA DE BONITARE A TERENURILOR AGRICOLE în 

cazul exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, însoţit de aviz ICPA pentru încadrarea 

proiectului în potenţialul agricol. 

19. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în 

Sistemul Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (la depunere), emis de 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor, emis de AASNACP. 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, 

are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, insotit - statutul Cooperativei. 

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de 

producători sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în 

vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le 

poate aduce în scopul susţinerii proiectului. 

CONTRACTAREA FONDURILOR 
 

După aprobarea Raportului de selecție/ Raportului de contestații în care sunt incluse 

proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie 

prin documentul „Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și 

semnarea Contractului de Finanţare”. Atenție!  

În vederea încheierii Contractului de Finanţare în termen de maxim 4 luni/7 luni după caz, 

de la primirea Notificării privind selectarea cererii de finantare, 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 
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depuse atât pe suport de hartie, cât și on-line, beneficiarul va prezenta și exemplarul 

original al Cererii de finanțare, cu anexele aferente, care va rămâne în posesia acestuia. 

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 selectie sau 

conditiile de eligibilitate, cererea de finantare se va declara neeligibilă/ neselectata 

pentru finantare, cu consecința neîncheierii contractului de finanțare și încadrarea 

proiectului cu statut de contract neîncheiat.  

2. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin 

extras de cont (în original) și/ sau contract de credit (în copie) acordat în vederea 

implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de 

cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte 

de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe 

site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat 

plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont 

depus la dosarul aferent primei tranșe de plată. 

3. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei şi, codul IBAN al 

contului de operațiuni cu AFIR).  

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data 

încheierii contractului, 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.  

5. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 

publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

6. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 

publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

7. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol 

colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document 

final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000. 8. Notă de constatare privind condiţiile de 

mediu. 

8. Notă de constatare privind condiţiile de mediu. 

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu/ Avizul Natura 2000, documentele se 

depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind 

selecţia proiectului și înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR. După 

expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de 

finanțare nu mai poate fi semnat.  
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9. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) 

al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul judiciar poate fi 

solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul 

judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

10. Diplomă/ certificat/ document final care atestă absolvirea pregătirii profesionale, 

dacă este cazul. În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ 

redepune, după caz, documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în 

notificare, Contractul de finanțare nu va fi încheiat. Dacă sunt îndeplinite integral 

condițiile, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii, Autoritatea 

Contractantă va proceda la încheierea Contractului de finanțare. Atenţie! În urma 

depunerii la AFIR a Cererii de finantare și a documentelor anexe solicitate pe suport de 

hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în 

urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. 

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de catre beneficiar este de 4 luni/ 

7 luni pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu. În caz de 

neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în Notificarea de 

selectie sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite, 

Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. Contractul urmează a 

fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai 

târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant. Pentru 

stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza cursul euro-leu 

stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: 

http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie 

Contractul de finanţare. Important! Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în 

urma evaluării Cererii de finanțare devine anexa la Contractul de finanțare. 

Proiectul tehnic va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii de 

achiziții servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări. 

 

ACHIZIȚII 
Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând 

cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de 

achiziţii) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții 

pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după 

semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la 

achizitia derulata. 

Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari 

(constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va derula on-line pe 

site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de 
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publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât și 

pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-

ul www.afir.info. 

Atenție! 

Trebuie să aveți în vedere ca derularea/ finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a 

procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a 

primei tranșe de plată, respectiv 6/12 luni de la închierea Contractului de finanțare. 

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, 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, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului 

indicativ.  Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, conform Bugetului indicativ, pentru 

servicii de consultanta 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 privați ai PNDR postat 

pe site-ul AFIR. 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, 

respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă 

PNDR 2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin 

PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără 

montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui 

contract de achiziție. Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă 

dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de 

către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații 

tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea 

unui contract de achiziție. Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de 

consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de 

Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii 

de consultanţă şi/ sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: 

Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente 

au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi 

semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 

Atenție! Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor 

încărca dosarele pe portalul on-line de achiziții după ce solicitantul va semna Contractul 

de finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul on-line se va 

efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul 

departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de 

finanțare cu AFIR. Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziţii 

pentru serviciile sus mentionate prin modulul de achizitii on-line înainte sau începând cu 

data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de 

achiziţii) pe proprie răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior 
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semnării Contractului de finanțare cu A.F.I.R. Atenţie! La sesizarea motivată și susținută 

cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ 

contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu 

excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza 

unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile 

despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă 

obligațiile contractuale. Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii 

sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi 

consultate pe site-ul oficial al AFIR. Operațiunile prezente în Cererea de finanțare și în 

fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” pentru care sprijinul se va 

acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun procedurii de 

achiziții, cu exceptia situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiarii publici, 

conform legislației din domeniul achizițiilor publice. În contextul derulării achiziţiilor 

private, conflictul de interese se defineste prin: A. Conflictul de interese între beneficiar/ 

comisiile de evaluare și ofertanti: Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), 

reprezentantii 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 intre ofertanti: 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. Atenţie! Solicitanţii care vor derula 

procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte de semnarea 

contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii 

din Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 
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TERMENELE  LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 

CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR 

AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ  
 

Beneficiarul va depune la OJFIR/CRFIR Declaraţia de esalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie. În 

cazul în care beneficiază de avans de maxim 50% din valoarea ajutorului financiar 

nerambursabil, beneficiarul poate depune la OJFIR/ CRFIR Declaratia de esalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile dupa primirea avizului 

favorabil din partea AFIR asupra unei achizitii ;i numai dupa semnarea contractului de 

finantare. Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte 

care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la prima tranșă de plata în care 

solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări atat pentru lucrarile de baza cat si pentru 

lucrarile cu caracter provizoriu (acolo unde este cazul) În cazul investiţiilor care presupun 

achizitii simple Beneficiarul este obligat să depună o transa de plata în maxim de 6 luni de 

la data semnării Contractului de Finanţare. Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde 

construcţii montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de 

la data semnării contractului de finanțare. Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut 

pentru depunerea primei tranșe de plată poate fi prelungit cu maxim 6 luni, cu condiția 

achitării penalităților prevăzute în contract. In cazul proiectelor pentru care se 

deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare beneficiarii 

trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata 

distincta pentru TVA. 

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, 

aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima tranşa a Dosarului Cererii de plată. 

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale pentru proiectele fara C+M / Centrul Regional pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale pentru proiectele cu C+M 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 (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a AFIR 

www.afir.info. Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 

de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme. Conform 

prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de 

dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar 

prin Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării 

Dosarului Cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea 

diferenţei dintre suma solicitată şi suma stabilită. 
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MONITORIZAREA PROIECTULUI  
 

Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode 

monitorizarea fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui 

proiect, GAL va comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de 

monitorizare care vor fi aplicate de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție 

de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata de implementare a 

acestuia.  

Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a 

beneficiarului referitor la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi 

înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv problemele și eventualele blocaje 

identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.  

GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un 

raport de monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o 

evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici 

identificate în cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. Astfel vom 

primi o radiografie a stadiului de implementare a strategiei și vom avea posibilitatea de a 

îmbunătăți procesul de implementare, respectiv de a aplica bunele practici în următoarele 

proiecte și activități.  

În cazul în care se identifică aceeași problema la nivelul a mai multor proiecte, GAL va 

organiza ședințe/workshop-uri pentru beneficiari în vederea clarificării acestora. Totodată 

va primi și va răspunde la întrebările beneficiarilor legate de proiectele selectate și dacă 

este cazul elaborează ghiduri practice pentru eficientizarea implementării acestora.  

Aceste activități de monitorizare şi evaluare vor asigura implementarea efectivă şi la timp 

a proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea 

activităţilor şi rezultatelor acestuia. Monitorizarea oferă informaţii privind evoluția punerii 

în aplicare a programului în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de 

rezultate.   

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. 
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