
                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

1 

 ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA SIRETULUI DE JOS 
Localități componente: Dumbraveni, Udești, Bosanci, Ipotesti, Veresti, Fantanele 

Sediul social: Loc.Dumbraveni, Sediul Primariei etj.1, Suceava, Telefon 0751103020,  
www.galvaleasiretuluidejos.ro, galvaleasiretuluidejos@gmail.com  

Autorizatia de functionare nr. 133/19.09.2016 

 

 

 

 

  

  

G H I D U L  S O L I C I T A N T U L U I 

 

 

MĂSURA 4/2A 

 

”INVESTIȚII IN EXPLOATAȚII AGRICOLE 

IN MICROREGIUNEA GAL “VALEA SIRETULUI DE JOS” 

 
  

  

  

  

  

   

  

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 GAL VALEA SIRETULUI DE JOS 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

 

E U R O P A  I N V E S T E Ș T E  Î N  Z O N E L E  R U R A L E 
 

http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
mailto:galvaleasiretuluidejos@gmail.com


                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

2 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA MĂSURII 4/2A –  

„Investiții in exploatații agricole in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”   

 

  

Ghidul solicitantului este un material de informare 

tehnică a beneficiarilor Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un 

suport informativ complex pentru depunerea cererilor 

de finanțare, precum și pentru contractarea și 

implementarea angajamentelor legale conform 

cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest 

document nu este opozabil actelor normative naţionale 

şi comunitare.  

  

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru 

depunerea, contractarea şi derularea proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, conţine informații 

privind condițiile generale de eligibilitate a 

cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele pe care trebuie să le 

prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor.  

  

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 

naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet 

www.galvaleasiretuluidejos.ro  

  

  

  

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN GHIDUL ŞI 

MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUB-MĂSURA 19.2,  

POSTATE PE PAGINA DE INTERNET WWW.AFIR.INFO.  
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  CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
  
1.1 DEFINIŢII    

  

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 

pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil;  

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;  

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

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

şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;  

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

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

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din 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;  

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de 

investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;  

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în 

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de 

finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 

conditiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de 

AFIR.  

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  
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Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă;  

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare 

a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre 

Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 

Economiei Rurale”;   

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);  

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-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.   

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o 

atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;   

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a 

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune 

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți.  

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;  

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

Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către 

Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER;  

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

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 

prin FEADR; procentul de confinanţare publică și 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;   
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Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări;  

Zi – zi lucrătoare.  

  

1.2 ABREVIERI   

  

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

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;   

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  

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 Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Nonagricole  din 

cadrul AFIR;  

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR  –  Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  
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SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru  

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți 

Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SIBA – CRFIR  –  Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR  –  Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de  

Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

  

   

CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE  
  

2.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 4/2A ,,Investiții in exploatații agricole in microregiunea GAL Valea 

Siretului de Jos,, LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE   

 

Măsura 4/2A „Investiții in exploatații agricole in microregiunea GAL Valea Siretului de Jos”  din 

cadrul SLD 2014-2020 a GAL Valea Siretului de Jos corespunde obiectivelor art. 17 din 

Regulamentul (UE) 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare si contribuie la DI: 

 2A (DI principal) - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea 

sporirii participării pe piață, precum și a diversificării activităților agricole.  

 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale.  

 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă.  

 

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la:  

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor;  
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P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării riscurilor în agricultură;  

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

zonele rurale.  

 

Obiectivul specific local al măsurii:  

 Incurajarea initiativelor in domeniul agricol in special al celor cu caracter inovativ;   

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura  

 Cresterea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea, extinderea sau 
diversificarea activitatilor agricole  

 Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare 
(procesare, depozitare, ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piata  

 Cresterea numarului de locuri de munca  
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra obiectivelor 

FEADR  

 

Masura contribuie la obiectivele transversalee ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si clima, 

inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversale: 

 Inovare: Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatatiilor care vor introduce produse, 

procese si tehnologii noi.  

 Mediu si clima: In cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 

eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, 

prelucrarea deșeurilor, a rezidurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi de amoniac în agricultură 

 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la:  

 oportunităţile de a face investiţii profitabile în sectorul agricol  
 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL  
 dezvoltarea resurselor umane prin păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;  
 posibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucarte in scopul 

comercializarii 
Caracter inovativ:  

• Masura incurajeaza investitia in tehnologie de ultima generatie cu emisii slabe de gaze  
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• Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 

• Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – de exemplu o 

unitate de procesare a laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate; 

 

Resursa cea mai importantă din teritoriul microregiunii este fondul funciar 273.76 km2, din care 

221.53 km2 (80.92%) îl reprezintă terenul agricol cu 183,44 km2 este teren arabil. Fondul silvic 

ocupă 12.82 km2, adică 4.68% din totalul suprafeţei microregiunii.  

Condițiile de climă, relief și sol din teritoriu sunt propice pentru activitățile agricole, îndeosebi 

pentru creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Potrivit datelor furnizate de APIA, principalele 

culturi sunt: porumb (3580,71 ha), grâu (652,23 ha) și floarea soarelui (210,36 ha), cartofi 

(334,82 ha), plante de nutret (2974,62 ha).  

Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe teritoriul 

Grupului de Acțiune Locală. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor (24546 

capete), bovinelor (5387 capete), suinelor (1575 capete), caprinelor (1288 capete), precum si 

prin cresterea albinelor.  

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători şi 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic al microregiunii. Astfel, 

opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor agricole din 

cauza: lipsei unităţilor de procesare si a lipsei unitatilor de desfacere la nivelul fermelor.  

 

2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 4/2A 

  

Suma totala disponibila pe Masura 4/2A este de 310.000  euro. 

Contribuţia naţională: 15% = 46.500 euro  

Contribuţia FEADR: 85% = 263.500 euro   

Suma alocată Apelului 2 de selecție în cadrul Sesiunii 2/2018 este de 100.000 euro. 

 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   

- Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie 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 

R. (CE) nr. 1305/2013;  
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Tipul sprijinului: proiecte de investitii. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  

 

Pentru Apelul nr. 2 de selecție, Sesiunea nr. 2/2018, alocarea maximă a sprijinului pe proiect 

este de 100.000 euro.  

 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăşi:  

• în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 EURO;  

• în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 100.000 EURO  

• în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei  

agricole - maximum 100.000 EURO  

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% :  

• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei 

cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);  

• Investițiilor colective și/sau al proiectelor  care propun crearea de lanturi alimentare integrate, 

inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători (cu rspectarea legislatiei in 

vigoare in ceea ce priveste fuziunea unor entitati juridice), respectiv combinarea in cadrul 

aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/sau comercializarea 

productiei obtinute.    

 

2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ   

Legislaţia europeană  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind 

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

european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 

al Consiliului și completările ulterioare;   
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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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.  

Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de 

aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește 

metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea 

obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de 

intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene.  

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 

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

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

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

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

pescuit și afaceri maritime;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor 

dispoziții tranzitorii;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
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sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR);  

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte 

organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea 

monedei euro;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.  

Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr.  

1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;  

Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare 

a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul 

europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 

C(2015) 3508.  

 Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele 

agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 

107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;   

Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;   

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii; 
 
Legislaţia naţională  
Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;   

Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susținute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015P99/26.02.2015;   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru 
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Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările 

ulterioare;   

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea structurii 

organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale;   

Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu modificările și completărileprin Legea 

nr. 56/2016;   

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de 

date cu preturi de referință pentru mașini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi 

utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările 

ulterioare;   

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea manualelor 

de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.   

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.   

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Legea nr. 215/2011 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 

societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;   
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Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – Republicare, cu modificările și completările 

ulterioare;   

Legea nr. 82/1991 a contabilității – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;   

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;   

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;   

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare;   

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a 

persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările 

ulterioare   

Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare;   

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările 

și completările ulterioare.   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.182/2016;   

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările 

ulterioare;   

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare;   

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice;   

Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu 

modificările și completările ulterioare;   

Ordinul MEF nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare;   



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

16 

Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 

completările ulterioare;   

Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de 

origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților 

implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman și a produselor procesate, cu modificările și completările ulterioare;   

Ordinul MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic 

de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu 

modificările și completările ulterioare;   

Ordinul MFP nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul MADR nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea 

activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare;   

Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente 

măsurilor din PNDR 2014-2020;   

Ordinul MEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 

prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;   

Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de 

minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural 

pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole.  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 

(Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare 

a modificării programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 

C(2015) 3508).  

  

 

   



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

17 

2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (TERITORIUL ACOPERIT DE GAL)  

  

GAL Valea Siretului de Jos cuprinde 6 localităţi din judeţul Suceava: 

Dumbraveni, Udesti, Ipotesti, Bosanci, Fantanele, Veresti. 

Investiţiile sprijinite prin măsura M4/2A trebuie să fie realizate în teritoriul GAL. 

  

CAPITOLUL 3. DEPUNEREA PROIECTELOR  
  

3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR  

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1 Original şi 1 copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Valea Siretului de 

Jos. Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL.  

Sediul social GAL Valea Siretului de Jos: loc. Dumbraveni, sediul Primariei,  

etj1, Sala de sedinte, judet Suceava. 

Program de lucru cu publicul: 09:00 – 13:00 de luni până vineri. 

  

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR  

Depunerea proiectelor pe Măsura 4/2A se va face conform specificațiilor din anunțul Apelului 

de selecție.  

  

3.3  ALOCAREA PE SESIUNE  

 Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 100.000 euro.   

  

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT  

 Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 30 

puncte.    
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CAPITOLUL 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI  
  

Entitati private   

- Exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL din categoria: PFA; II; IF; 

SNC; SCS; SA; SCA; SRL;  

-Societate comercială cu capital privat;    

-Societate cooperativă agricolă;   

-Cooperativă agricolă;  

-Grup de producatori 

 

 IMPORTANT!!!  

În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între 

fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt 

eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, 

activitatea desfășurându‐se în spațiul rural.  

  

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:   

- să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere 

individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;  

- să acționeze în nume propriu;  

- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului.   

  

 Beneficiari indirecți:  

 Populatia din teritoriul GAL, producatori agricoli individuali din teritoriu, intreprinderi și 

societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie 

etc. 
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CAPITOLUL 5. CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

  

În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile.  

Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a 

sprijinului stabilită în conformitate cu fișa măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR, în limita 

valorii maxime a sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la 

depunerea Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de 

finanțare), inclusiv perioada de monitorizare.  

 

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploatației peste cea prognozată, astfel:   

- în perioada de implementare a proiectului și primul an de funcționare (adică primul an de 

monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost 

punctat în cadrul criteriilor de selecție.   

- după primul an de funcționare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o 

restricție.  

 

5.1 TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE  

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar 

pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fișa 

submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral 

de către beneficiarul finanțării.  

  

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau 

necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:  

 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor  in ceea ce priveste 

infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă 

și procesare la nivelul fermei   

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii 

de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, 

utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, 

instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente 

bucătăriilor furajere, inventarul apicol, abator mobil etc.)  
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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, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele 

alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.  

 Investiții in infiintarea / inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa si/sau alte culturi 

perene  

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării   

 Investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea 

unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea 

realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme 

prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing, colectare.  

 Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind insamantarea animalelor  

 

ATENTIE !!!! 

În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune, trebuie 

să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare depuse, atât la nivelul 

indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selecție. Această prevedere 

nu se aplică, dacă în urma procesului de evaluare și selecție proiectele anterioare nu au intrat 

la finanțare. 

  

ATENTIE!!! 

Platforma de gunoi de grajd este obligatorie pentru obținerea finanțării PNDR acordată 

proiectelor de investiții în zootehnie.  

Aveți în vedere că deținerea unei exploatații zootehnice atrage după sine obligații legale 

privind protecția mediului, chiar dacă exploatația nu este finanțată prin PNDR. 

 

IMPORTANT!!! 

Pentru investiții strict în sectorul vegetal, când sunt cuprinse și animale în calculul dimensiunii 

economice a exploatației, obținerea finanțării prin PNDR nu este condiționată de realizarea 

platformei de gunoi de grajd, dacă solicitantul se angajează să renunțe în primul an la partea 

de zootehnie. 
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Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  

  

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

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 

potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și 

autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.  

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 

45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și 

autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  

b) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de 

mediu, Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;  

d) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor  

de construcții - montaj.  

  

Cheltuielile de consultanță - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt 

eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se decontează proporțional cu valoarea 

fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru 

întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de 

plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt 

evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de 

proiect  

  

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze 

 în max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele ce prevăd construcții – montaj 

 și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 

  

În cazul proiectelor care vizează înființarea/ înlocuirea plantațiilor de struguri de masă, 

valoarea prevăzută în Anexa A5 din Cererea de finanțare, linia 1 Proiectare, analiză sol, va fi 

inclusă în cadrul cap. 3 din Bugetul indicativ.   
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Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea 

dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) precum: cheltuieli 

pentru studii de teren și proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de 

achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare (asistență 

pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a 

altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de piață, 

de evaluare, cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații necesare în Dosarul cererii de 

finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi 

decontate, de asemenea, la prima tranșă de plată.  

  

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

 sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiției;  

 sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;  

 sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;  

 sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile 

și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii.  

  

Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor:  

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:   

- Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor   

- H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";   

- Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale;   

- R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 

60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea 

cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri 

(în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);   

- R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind 

investițiile;   

- R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii și legislația 

națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele 

financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 

1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de 
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granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte 

și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele 

specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea 

operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).   

 

5.2 TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI NEELIGIBILE  

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.   

 

• Nu sunt eligibile echipamente, utilaje si mijloace de transport second-hand;  

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi 

debitoare; achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; TVA, cu excepţia cazului în care 

aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare; 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; cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatatia sprijinita, în procent mai 

mare de 30%;  

• Investitiile in energie regenerabila altele decat biomasa;  

• Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat.  

 

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile Măsurilor/Sub-măsurilor excluse de 

la finanțare prin Submăsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei Sub-

măsuri.   

 Nu sunt eligibile echipamente, utilaje si mijloace de transport second-hand.   
 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:   

a. dobânzi debitoare,  

b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite,  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare,  

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului,  

e. costurile de refinanțare a dobânzilor, 

f.  cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare,  
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g. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Investițiile în procesare pentru produse care nu provin din exploatația sprijinită;  
 Investițiile în energie regenerabila altele decât biomasa;  
 Investițiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat.  

  

În cadrul Măsurii 4 /2A nu se pot finanța investiții care se încadrează în următoarele categorii:  

 Achiziția 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 lucrările aferente 

înființării acestor culturii);  

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;  

 Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;  

 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;  

 Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) 

solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse 

vinicole (inclusiv must);  

  

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea 

prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.    

Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt:  

 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second-hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane;  

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013, cu 

modificările ulterioare și anume: o dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la 
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granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru 

comisioanele de garantare; o achiziționarea de terenuri neconstruite și construite; o taxa 

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

legislației naționale privind TVA și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

o 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.  

 Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM  

4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2014-2020.  
 
 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 exploatațiilor 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 consiliere, 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 climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
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).  
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CAPITOLUL 6. CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA 

SPRIJINULUI  
 

6.1 CONDIŢII MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI  

  

In vederea stabilirii eligibilitatii solicitantilor, se vor avea in vedere atat criteriile de   

eligibilitate stabilite de GAL in Fisa tehnica a masurii, cat si prevederi cu caracter general ale 

legislatiei in vigoare. 

 

EG GAL 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria solicitanţilor eligibili 

Documente Verificate:  

 Fișa măsurii din SDL  
 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform 

legislatiei in vigoare;  
 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  care  specifica faptul că  

solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se solicită finanțare, 
existenta punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in proces de lichidare, 
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, 
conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Certificat de inregistrare fiscal 

 Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2017 specifice fiecarui 
tip de solicitant   

 

EG GAL 2. Solicitantul trebuie sa aiba sediul social si punctul/punctul de lucru pe teritoriul GAL 

si investitia sa se realizeze pe teritoriul GAL 

Documente Verificate:  

 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in 
vigoare;  

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  care  specifica faptul că   
solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se solicită finanțare, existenta 
punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare 

 Studiul de fezabilitate 
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EG GAL 3. Investitia trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi eligibile 
prevazute in aceasta masura 

 
Documente Verificate:  

 Fisa tehnica a masurii 
 Studiul de Fezabilitate  

Se vor depune si  documentele pentru  terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi 

realizate  investițiile:  

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții/montaj/dotari:  

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă 

solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, 

autorizaţia de construire:  

- dreptul real principal: 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)/ contract de concesiune;  

sau  

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face 

numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de 

drept.  

 

 

EG GAL 4. Investitia realizata demonstreaza utilitate si creeaza plus valoare nu numai pentru 
exploatatia solicitantului, ci si pentru UAT-ul de resedinta  

 
Documente Verificate  

 Studiul de fezabilitate 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 

 

 

EG GAL 5. Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinanțării investitiei  

 
Documente Verificate  
Se vor verifica dovezile cofinantarii private prin: 

 Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul declară faptul că va asigura 
cofinanțarea investiției care urmează a fi implementată 
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EG GAL 6. Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza 
documentatiei tehnico-economice 

 
Documente Verificate  

 Studiul de fezabilitate 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 

 

 

EG GAL 7. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare  

 
Documente Verificate 

 Trebuie prezentată evaluarea de mediu din perspectiva efectelor negative potențiale 

asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   

Toate investițiile sprijinite vor fi supuse evaluării de mediu din perspectiva efectelor 

negative potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (în 

conformitate cu art. 45 (1) din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Ordinul nr. 135 din 10 februarie 

2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice şi private, Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).  

 

 
Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului 

care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu 
a fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a 

documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind eligibilitatea 
proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea 

termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. 
 

Prin excepţie de la termenul prevăzut la alineatul de mai sus, în cazul proiectelor care se 

supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată 

sau doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în 

termen de maximum 7 luni de la notificarea solicitantului privind eligibilitatea 

proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea 

termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat.  
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EG GAL 8. Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-

veterinare si de siguranta alimentara 

Documente Verificate 
 Cererea de finantare 
 Studiul de fezabilitate 
 Document emis de DSVSA pentru proiect – dupa caz 
 Document emis de DSP pentru proiect – dupa caz 

 

EG GAL 9. In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs (cf Anexa 1 la Tratat) 

Documente Verificate 
 Studiul de Fezabilitate  

 

EG GAL 10. Solicitantul se obliga sa creeze loc/locuri de munca pe o perioada de cel putin un an 

 
Documente Verificate:  

 Cererea de finantare 
 Studiul de Fezabilitate 

 
 

EG 11.  Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 4.000 SO (valoarea producției standard) 

 
Documente Verificate:  

 Cererea de finantare 
 Studiul de Fezabilitate 

 

EG 12. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 

 
Documente Verificate  

 Studiul de fezabilitate 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 
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EG 13. 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%. 

 

Documente Verificate  

 Cererea de finantare 
 Studiul de fezabilitate 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 

 

EG 14. Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană 

se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru 

exploatația agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013) 

 
Documente Verificate  

 Studiul de fezabilitate 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 

 

EG 15. În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

sisteme/echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii“. 

 
Documente Verificate  

 Studiul de fezabilitate 
 Cererea de finantare 
 Proiectiile financiare – anexe la Studiul de fezabilitate 

 

EG 16. 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) 

 
Documente Verificate  

 Cererea de finantare 
 Studiul de fezabilitate 
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Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de 
intervenție, aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru măsuri din SDL sau 
scheme de ajutor, trebuie să fie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 
sau 907/2016. 
  

ATENȚIE! 

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar 

să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări 

de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii pe care documentele justificative 

anexate le vor demonstra şi susţine.  

 

CAPITOLUL 7. SELECŢIA PROIECTELOR  
  

7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI  

  

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie, stabilite 

prin Fisa tehnica a masurii in SDL:  

  

Nr. crt  Principii şi criterii de selecţie  Punctaj  Observatii 

CS 1. Solicitantul va justifica utilitatea proiectului 
pentru dezvoltarea activităţii economice 
proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte 
activităţi agricole din comuna sau din 
comunele apartinatoare GAL 

10 puncte Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

CS 2. Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul 
mai multor UAT din microregiune 

Maxim 10 
puncte 

Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul a 
2 UAT din microregiune 

5 

Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul a 
3-6 UAT din microregiune 

10 

CS 3. Suma nerambursabilă acordată va respecta 
condiţia crearii de noi locuri de muncă, astfel: 

Maxim 15 
puncte 

Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

Pentru maximum 20.000 euro = 1 loc de 
munca  

5 
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20.001 – 50.000 euro = 2 locuri de munca 10 

 Pentru minimum 50.001 = 3 locuri de munca 15 

CS 4. Principiul dimensiunii exploatației (exploatatia 
agricola poate avea dimensiuni cuprinse intre 
4.000 si  250.000 SO Valoarea Productiei 
Standard) 

Maxim 15 
puncte 

Punctarea se va realiza pe baza 
dimensiunii economice pe care o va 
atinge întreaga exploatație ca 
urmare a investițiilor propuse prin 
proiect la sfârșitul primului an de 
monitorizare după finalizarea 
investiției, inclusiv în cazurile în care 
investiția propusă prin proiect nu 
afectează toată exploatația, așa 
cum reiese din documentația 
tehnico-economică, corelată cu 
informațiile furnizate în cadrul 
punctului „Stabilirea categoriei de 
fermă”, din cadrul Cererii de 
finanțare. 

4.000 – 50.000 SO 15 

50.001 – 100.000 SO 10 

100.001 – 250.000 SO 5 

CS 5. Sunt prioritizate la selectie proiectele care au 
beneficiat de finantare in cadrul masurii 
măsurii M7/6A 

5 puncte Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

CS 6. Principiul sectorului prioritar conform analizei 
socio-economice precum sectorul zootehnic/ 
vegetal 

Maxim 10 
puncte  

Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

Sectorul zootehnic 10 puncte 

Sectorul vegetal  5 puncte  

CS 7. Principiul lanțurilor alimentare integrate, 
respectiv integrarea producției agricole 
primare cu procesarea și/ sau comercializarea. 

10 puncte  Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

CS 8. Proiectele propun solutii inovative* pentru 
atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

5 puncte  Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

CS 9. Principiul nivelului de calificare în domeniul 
agricol al managerului exploataţiei agricole 

Maxim 15 
puncte 

Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 
(solicitantul va atasa copie a 
diplomelor obtinute) Studii superioare  15 
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Studii liceale sau postliceale 10 

Scoala profesionala si/sau curs de calificare in 
domeniul agricol si/sau certificare de 
competente in domeniul agricol  

5 

CS 10. Solicitantul este membru al unei formei 
asociative care a primit finanțare prin măsura 
M5/1A.  

5 puncte Se verifica informatiile din 
dosarul Cererii de finantare 

 TOTAL  100 p   

 *Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un 

proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în 
practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele 
unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de 
întreprindere. Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau 
semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include 
îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului 
incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale) Produsele inovate pot fi noi pentru piață 
sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou 
pentru piață, dar este nou pentru întreprindere. Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi 
sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, 
echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să 
îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ. De asemenea, o 
întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață. (Sursa: 
Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European 
Commission, Eurostat, 2005) 
 

 
Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 30 puncte  

si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.  

Prin proiecte se va crea cel putin un loc de munca cu norma intreaga!  

Neindeplinirea acestui criteriu va duce la neconformitatea proiectului! 

  

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele 

aspecte:  

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea 

oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală  

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi 

publice şi permite selecţia prin procedură scrisă.  
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Criterii de departajare  

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

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

de valoarea eligibilă a proiectelor.   

 În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea 

acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:   

 Pentru a deservi cat mai multi potentiali beneficiari si a finanta cat mai multe proiecte 

pe teritoriul GAL, se va acorda prioritate proiectelor cu valoare mai mica 

 Vor fi prioritizate proiectele prin care se vor crea mai multe locuri de muncă;  

 Proiectele care deservesc o populație cât mai mare;   

 

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

  

ATENȚIE!!!    

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la faza de 

implementare a proiectului cât și în perioada de monitorizare, activități pentru care cererea de 

finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii. În situația în 

care, la verificarea oricărei cereri de plată sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare 

se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plățile vor fi 

sistate, contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de AFIR până la momentul 

constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR.  

 

 

7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE  

  

Selecţia proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL Valea Siretului de 

Jos, în conformitate cu CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in 

cadrul SDL, aprobată de DGDR AM PNDR, care se poate consulta pe site-ul GAL Valea Siretului de 

Jos la secţiunea Implementare – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor. 

 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 

secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza in termen de maxim 2 zile de la 

depunerea dosarului. 
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După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

eligibilităţii. Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare 

solicitanților, iar aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în caz contrar 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție maxim 5 zile lucratoare 

pentru evaluarea fiecărui proiect, la care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, dacă 

este cazul. 

 

Deasemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite pe teren în scopul 

asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu 

elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis 

verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fişe de verificare elaborate 

la nivelul GAL, datate şi semnate de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv 

vor fi semnate de către doi experţi. 

 

In termen de maxim 5 zile lucratoare după finalizarea evaluarii, Managerul GAL Valea Siretului 

de Jos dispune convocarea Comitetului de selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de 

conformitate, eligibilitate şi selecţie si va  emite  Raportul de Selectie. 

 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, 

de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL 

pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat pe M4/2A 

este de 30 puncte. 

 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor fi 

selectate pentru finanţare.  
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Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, care după caz, poate fi 

intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Rapoartele vor fi 

publicate la sediul GAL si pe site-ul asociatiei. 

 

După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii vor 

fi notificați în scris (prin email sau printr-o scrisoare de instiintare cu confirmare de primire) cu 

privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să 

depună contestație la sediul GAL în maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării. 

Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse personal sau trimise prin poştă cu confirmare 

de primire, la secretariatul GAL Valea Siretului de Jos.  

 

GAL poate exclude din flux etapa de Raport intermediar si perioada de primire a  contestațiilor și 

poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte 

neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor 

eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului de respectiv , dat fiind faptul că 

nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție.  

  

 7.3 DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  

 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi  

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării si/sau de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web 

www.galvaleasiretuluidejos.ro  

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.  

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun personal la secretariatul GAL Valea Siretului de 

Jos sau  se transmit prin poștă/curierat cu confirmare de primire la adresa: loc. Dumbraveni, 

sediul Primariei, sala de sedinte, etj.1, judet Suceava sau prin e-mail, scanate, la adresa 

galvaleasiretuluidejos@gmail.com.  

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant.  În acest sens, 

se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai 

multor criterii de selecție.  

http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
mailto:galvaleasiretuluidejos@gmail.com
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Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate, urmând ca după reverificare 

să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform procedurii de mai jos. În urma 

acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații, care va fi publicat pe site și în baza căruia 

vor fi notificați contestatarii.  

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul contestaţiilor 

este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de soluționare a 

contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a 

Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie. Raportul de contestaţii se 

postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi transmiterii acestuia. 

 

În baza acestui Raport de Contestații Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul de 

Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau 

selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 5 de zile 

lucratoare de la depunerea contestaţiei şi includ notificarea solicitantului. 

 

În ceea ce privește componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, aceasta a fost stabilită de către organele de decizie ale GAL Valea Siretului de Jos 

(Adunarea Generală). Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 

membri supleanți, iar Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. 

Toți membrii sunt reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: 

ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai 

mare de 50% din totalul membrilor. Cu atât mai mult selecţia proiectelor se va face aplicând 

regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie/Comisiei de 

Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.  

 

7.4  INTOCMIREA RAPORTULUI DE SELECTIE FINAL AL CERERILOR DE FINANTARE  

 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul  de 

selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 zile lucratoare 

de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii GAL pentru toate 

proiectele depuse in cadrul unui apel.  
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Raportul  de selecţie final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestuia  de 

către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ .  

 

Important !!!! 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR, care va semna pe Raportul de 

Selecţie.  

Avizarea Raportului de Selecţie de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanţia faptului că 

procedura de selecţie a proiectelor s-a desfăşurat corespunzător şi s-au respectat principiile de 

selecţie din fişa măsurii din SDL, precum şi condiţiile de transparenţă care trebuiau asigurate de 

către GAL. Raportul de Selecţie va fi datat, avizat şi de către Preşedintele GAL/ Reprezentantul 

legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

   

CAPITOLUL 8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  
  

8.1 TIPUL SPRIJINULUI  

  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   

- Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie 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 

R. (CE) nr. 1305/2013;  

  

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  

  

În cadrul Apelului nr. 2 de selcție, Sesiunea nr. 2/2018, valoarea maximă a sprijinului pe 

proiect este de 70.000 euro / 100.000 euro.  

 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăşi: 

 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 EURO; 

 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 100.000 EURO 
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 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei  agricole - maximum 100.000 EURO 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% : 

 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-

au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 

1305); 

 Investițiilor colective și/sau al proiectelor care propun crearea de lanturi alimentare 
integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători (cu 
rspectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste fuziunea unor entitati juridice), 
respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola 
primara cu procesarea si/sau comercializarea productiei obtinute.  
 

 

CAPITOLUL 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE  

  

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.   

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la 

bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri din 

cadrul PNDR 2014 - 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările și 

completările ulterioare.  

Formatul standard al Cererii de Finanţare şi anexele aferente sunt disponibile în format 

electronic pe adresa de internet www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secţiunea Măsuri GAL – 

M4/2A.    

 

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE  

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

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

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  

  

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.  

Atentie !!! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de 

monitorizare” și „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și 

conținutul acestora.  

 

Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori și nici 

alți factori de risc în afara celor incluși în anexele menționate mai sus). Completarea celor două 

anexe la cererea de finanțare este obligatorie.  

 

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

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

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

Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.  

 

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri 

de Finanțare completate de mână. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un 

OPIS, asumat de solicitant prin semnătură. Pagina OPIS este pagina cu numărul 0 a Cererii de 

finanțare. Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia.  
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La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data întocmirii 

Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ, preluat de pe pagina web a Băncii Central-

Europene - www.ecb.int secțiunea:  

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.  

 

Important !!! 

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

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

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

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

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

completările ulterioare și, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015.  

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în 

Cererea de finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, 

are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare 

FEADR cu condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la 

Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția 

prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată. 

   

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

  

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate 

(conform Listei Documentelor).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 1 la 

n în partea dreaptă sus a fiecărui document unde n este numărul total al paginilor din dosarul 

complet, inclusiv documentele anexate. 

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 numărul 0 a Cererii de Finanţare.  

 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil tot în 

partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu 

originalul”. 

 

Originalul şi 1 copie ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru fiecare 

exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul GAL Valea 

Siretului de Jos. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică cu exemplarul depus la GAL. 

 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

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

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului (doar semnătura, în cazul persoanelor fizice) 

în partea dreaptă sus. 

 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra 

ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi semnătura 

beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

 

Important !!! 

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după 

finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi 

legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare. 

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

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

fişier nu trebuie să fie mai mare de 94, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 94 de caractere. Piesele desenate care depășesc 

formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația 

proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de finanțare. 
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Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

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

la notar (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită care figurează 

în apelul de primire proiecte. 

 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 

exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

!!! Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu 

originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 

 

Proiectul depus la sediul GAL Valea Siretului de Jos se va înregistra in Registrul de Intrări/Ieșiri și 

se va aplica un număr de înregistrare, iar solicitantul va primi un bon cu acest număr de 

înregistrare.  

După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisa managerului GAL, care o 

repartizează pentru evaluarea experților verificatori.  

La depunere se va completa Fișa de verificarea a conformității proiectului și se verifică pe loc 

următoarele:  

- Actul de identitate al persoanei care depune documentația;  

- Procura notarială a persoanei care depune, dacă este cazul;  

- Existența a 2 exemplare a cererii de finanțare cu anexele tehnice și administrative, pe suport 

hârtie (1 original și 1 copie certificată conform cu originalul);  

- Existența a 2 CD care conțin scanarea cererii de finanțare cu anexe tehnice și administrative, 

denumirea parteneriatului și dimensiunea documentelor in KB;  

- Concordanța între Opis și conținutul dosarului Cererii de finanțare cu anexe (conținut 

+paginația).  

 

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în 

formularul Cerere de finanțare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (în original) a 
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reprezentantului legal, la sediul /punctul de lucru al Grupului de Acțiune Local (GAL) „Valea 

Siretului de Jos”.  

Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de Finanțare.  

În cazul în care se constată neconcordanțe față de cele menționate anterior, se va consemna 

acest lucru în fișa de verificare a conformității inițiale, cererea de finanțare fiind declarată 

neconformă.  

Fișa de verificare a conformității inițiale va fi semnată de reprezentantul solicitantului pentru 

luare la cunoștință. 

  

9.3 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

 Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei 

de verificare a conformitatii proiectului” .  

 
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 Dacă este corect completată; 
 Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;  
 Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un 

original şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).  
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform.  

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

sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate 

de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele 

anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este considerată eroare 

de formă.  

 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Valea Siretului de Jos după evaluarea 

conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice 

cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de 

verificare a conformităţii.  

 

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

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.  
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Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de 

Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune.  

 

După verificare pot exista două variante:  

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă  

 Cererea de Finanţare este declarată conformă.  

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare.  

  

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Valea Siretului de 

Jos. Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare generale a proiectului” secţiunea I 

aferentă eligibilităţii.  

  

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:  

 Verificarea eligibilităţii solicitantului  

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei  

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.   

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  

 

ATENŢIE! 

GAL Valea Siretului de Jos îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii 

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

necesar. 

 

La verificarea eligibilităţii de către GAL Valea Siretului de Jos, în situaţia în care sunt criterii de 

eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii suplimentare 

în următoarele cazuri:   

a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentatia 

de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele 

menţionate în Cererea de Finanţare.   

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.   
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c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.   

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

facută corect.   

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii suplimentare 

nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

  

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  

  

În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii:  

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

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

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

  

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile ‐ 

pentru care s‐a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului ‐”Fişa de 

verificare generale a proiectului”- secțiunea II aferentă criteriilor de selecţie.  

  

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

prezentul ghid.  

  

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.   

  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, 

de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în 

SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   
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În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor fi 

selectate pentru finanţare.   

  

Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, care după caz, poate fi 

intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar 

pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

  

 După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii 

vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți 

de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 5 zile de la primirea 

notificării.  

  

Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi 

modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. 

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu 

au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în 

care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, 

stabilirea criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a 

valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.   

 

9.6 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR  

  

AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul 

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

19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate. 

Cererile de finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-OJFIR 

verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător cererii de finanțare 

specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului 

propus, raportat la tipul de beneficiar și transmit cererile de finanțare către serviciile de 

specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:  

 la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  
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 la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și 
proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.  

Proiectele de servicii, pentru care se folosește formularul - cadru de cerere de finanțare 

prezentat în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Sub-măsura 19.2 vor fi 

verificate de către experții SLIN-OJFIR.  

 
Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 
târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi 
realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 
 
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. 
 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată.  

 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 
legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 
pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În 
situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, 
perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu cel puțin 10 zile pentru a permite 
solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate 
noilor prevederi legislative. 
 

CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR  
  

10.1 PREVEDERI COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE AFERENTE SUB-MĂSURII 19.2  

  

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

este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către 

solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de 

finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei 

obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. O copie a 

formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în 

termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță 

AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.  
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Toate Contractele de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură 

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

submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).   

  

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

 pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de 
sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată 
decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, 
publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;   

 pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de 
schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 
ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.  

  

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

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

  

10.2 SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE   

  

Pentru proiectele aprobate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare în 

vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor originale 

depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora.  

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile 

ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificarii :  

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a  

Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat.  

2. Document emis de ANPM  

2.1 Clasarea notificării  

sau  

2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau  
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2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 

sau  

2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca 

este cazul) sau  

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată.  

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea 

emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii 

rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului.  

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de 

finanțare nu mai poate fi semnat.  

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în 

Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare 

si a procedurilor în vigoare la momentul notificării.  

4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. 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.  

5. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul.  

6. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere, dacă este cazul.  

7. Extras de cont care confirmă cofinantarea investitiei, dacă este cazul.  

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR 

cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 

contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de 

data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.   

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanţare!  

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în 

termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada co-finanțării, dacă este cazul, 

acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și 6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările 

ulterioare.   
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Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele 

care prevăd investiții cu construcții montaj.   

Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute 

în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.   

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul 

implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.  

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate 

din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:   

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 -   

2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;   

b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;   

c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar 

determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;   

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.   

  

Atenţie !   

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 

instituţie bancară.  

Atenţie!   

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată prin 

proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.  

  

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, 

la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea 

Contractantă.  

 

10.3 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE  

  

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul 
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de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara 

procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – 

"Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost 

efectuate plăți).  

  

  

 CAPITOLUL 11. AVANSURILE  
  

 Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul 

Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă.   

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.   

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR.   

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.   

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.   

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.   

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.   

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată 

de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp 

egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 

suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 

contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.   

  

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până 

la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la 

ultima tranșă de plată.   
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Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea 

solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea 

Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 

Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată 

la prelungire.   

  

  

CAPITOLUL 12. ACHIZIȚIILE  
  

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.   

Termenul de finalizare al achiziţiilor 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 cu modificările și completările ulterioare.  

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.  

  

Atenţie! 

Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea contractului de 

finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul de 

achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se 

obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor 

asupra SF/DALI, fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea 

proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea 

acordurilor, avizelor și autorizațiilor.  
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Regimul conflictului de interese:  

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de 
interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
completările ulterioare.  

Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, 

următoarele:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane 

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare;  

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele personae 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire.  

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 

cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  
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De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător 

deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie 

(art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare).  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările ulterioare.   

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / 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:   

 Nediscriminarea  

 Tratamentul egal  

 Recunoaşterea reciprocă  

 Transparenţa  

 Proporţionalitatea  

 Eficienţa utilizării fondurilor si Asumarea răspunderii.   
  

 

CAPITOLUL 13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU 

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR 

AFERENTE TRANȘELOR  

DE PLATĂ  
  

13.1 TERMENE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ A AVANSULUI  

  

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.   

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR.   

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.   
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Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până 

la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la 

ultima tranșă de plată.   

  

13.2 CERERI DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR  

  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL.   

  

Beneficiarii au obligaţia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 

0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completarile 

ulterioare și anexele la acesta.  

  

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, , în original-1 exemplar şi 1 copie, pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele 

întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația 

însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale 

AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).   

  

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 

către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci 

beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la 

structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

  

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 

termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  
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Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile 

de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR 

www.afir.info.   

  

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).  

  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.   

  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului.  

  

CAPITOLUL 14. MONITORIZAREA PROIECTELOR  
 Indicatori de monitorizare 

 Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti. (DI 2A) -minim 3 beneficiari 

 Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader  -minim 7 locuri de munca 

 Cheltuielile publice totale –indicator local – 310.000 euro 

  

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.  

  

Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data efectuării ultimei tranșe de plată.  

  

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării GAL-

ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

58 

document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi 

evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2).  

 Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la 

locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 

acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor 

procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 

descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare.  

  

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 3 ani de la 

data efectuării ultimei plăți. 

  

   

CAPITOLUL 15. INFORMAŢII UTILE  
  

15.1  DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE   

  

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului 

sunt:   

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

Viticola - dacă este cazul. Pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele care vizează 

acest tip de investiție)   

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv 

HG 907/2016.   

Atenție!!!  

Art. 15 aferent HG 907/2016, ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de 

investiții:   

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri   

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor 

de intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea 
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invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de 

fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de 

investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.   

c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost 

elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.   

  

Important!!!   

 numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 

consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanța sunt eligibile .   

 devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a 

întocmit și ștampilate de elaboratorul documentației   

 se va atașa „foaia de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști 

condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila 

elaboratorului   

 se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – 

Organizare de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și 

pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți.   

 părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, 

relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul 

indicator.   

 în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa 

utilajele achiziționate prin investiția FEADR, cheltuielile cu realizarea construcției vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate și 

Certificatul de Urbanism pentru acestea.   

 în cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 

evidențieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al 

Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare 

distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie 

proprie, acesta se va evidenția obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).   

 Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/ 

expert, costuri/ ora).   

 în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, 

cu respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii mașinilor 

agricole cu suprafața fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează 
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cu extras din BD cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul 

elaborării SF.   

 

ATENȚIE!!!  

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții 

de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează 

la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției 

existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.   

În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va 

prezenta calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și 

instalații se raportează la mp de construcție.  

  

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra  construcției existente   

  

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.   

  

2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, 

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

Financiară.   

În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani financiari înainte de anul depunerii 

Cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situații financiare.   

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să 

fie pozitiv (inclusiv 0). Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități 

naturale și cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent 

depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional care 

poate fi negativ.   

Pot apărea următoarele situații:   

a) În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanțul 

aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administrația Financiară solicitantul 

nu va depune nici un document în acest sens.   

b) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, 

dar au depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, 

solicitantul va depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanțul – formularul 10, anului anterior 

depunerii proiectului însoțit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 
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30 și 40, înregistrat la Administrația Financiară prin care dovedește că nu a înregistrat venituri 

din exploatare   

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și 

au depus la Administrația Financiară Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAȚIA 

DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară.   

  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi 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 obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) 
și/sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221). În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din 
Legea 227/2015,(cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, 
Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.   

 Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, 
seceta excesivă etc) se vor prezenta și:   

 Situațiile financiare (bilanț – 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 Administrația 

Financiara .   

 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară 

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

nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe 

norme de venit (formularul 221).    

 Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor 
legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.   

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

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

pentru situații de urgență) prin care se certifică:   

 data producerii pagubelor;   

 cauzele calamității;   

 obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale);   

 gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate, animale pierite.   
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3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ 

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

PLANTAȚII:   

 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE  

PROPRIETATE asupra terenului și/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele 

luate în arendă pe categorii de folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare și/ sau contractul de concesiune care să 

certifice dreptul de folosință al terenului cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de 

finanțare.  

  

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:  - 

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

investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;   

 Suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă 

acestui proces)   

 Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se 

vor prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor 

solicitanți   

Atenție! Toți membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviți de investiție.   

  

a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea 

agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri 

care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus in folosință societății, care 

trebuie sa fie de minim 10 ani.   

 

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul 

agricol, verificarea făcându-se de către experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS.   

 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ȘI/ SAU TERENURILE) pe care 

sunt/ vor fi realizate investițiile:   

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

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosință asupra clădirii pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 4/2A  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală.     

63 

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 NOTAR care să certifice dreptul de 

folosință 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 nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.   

 

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:   

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

investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;   

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

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.   

 

Atenție! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 

trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, 

autorizația de construire/desființare:   

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, 

servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de 

superficie încheiat în formă autentică de un notar public.   

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

clădirea/terenul pe care urmează a se realiza investiția.   

  

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările 

și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta și un contract de comodat/ locațiune 

(închiriere) asupra terenului și acordul expres al proprietarului de drept. 

  

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST  
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FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind 

construcțiile noi sau modernizări ale acestora   

 

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat 

pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de 

rambursare a creditului.   

 

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEȚINUT ÎN PROPRIETATE:   

 

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

înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deținut, însoțit de 

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

ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de mișcare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile 

din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA.   

 

Pentru exploatațiile agricole care dețin păsări si albine - ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL 

VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 

care rezulta numărul păsărilor și al familiilor de albine și data înscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatației.   

 

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toți membrii fermieri ai acestor 

solicitanți.   

 

2) PAȘAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă și origine.   

  

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

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare 

fazei următoare de autorizare.   

  

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  -

DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT   

  

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   
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6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE și sociale emise de 

Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și 

puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) și, dacă 

este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat.   

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

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

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

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

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

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

 

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancțiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   

 

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

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

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

MS publicat pe pagina de internet www.afir.info   

 

Atenție! În cazul investițiilor care prevăd atât achiziție de utilaje agricole cât și utilaje necesare 

procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și siguranța alimentelor și trebuie să facă referire clar și la 

activitatea de procesare.   

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

finanțare.   

  

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autoritățile competente 

menționează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este 

cazul).   
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Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secțiunea: 

Informații utile/ Protocoale de colaborare.   

 

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară prezentarea 

documentului 7.   

  

 

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:   

 

8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ȘI SURSA DE COFINANȚARE a investiției 

emise de o instituție financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)   

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

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

care se derulează operațiunile cu AFIR);   

  

9.   

9.1 AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația 

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

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

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU pentru toate unitățile în 

funcțiune.- se va depune la momentul încheierii contractului   

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanțare.   

  

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a 

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

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

Cooperativa agricolă (înființată 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 ca acestea se încadrează în categoria: societate cooperativa agricolă, 

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

completările și modificările ulterioare;   

c) DOCUMENT DE ÎNFIINȚARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, stațiunilor și  
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unităților de cercetare –dezvoltare și didactice din domeniul agricol   

  

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

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală 

sau, după caz, adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de foaia matricolă pentru 

cei care au absolvit în ultimele 12 luni;   

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

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.   

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce 

atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 

deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în 

domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.   

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și 

dezvoltare rurală.    

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se 

instalează, fiind managerul exploatației) sau pentru angajatul care deține funcția de manager 

al exploatației agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta și documentele care să certifice 

poziția persoanei în societate:   

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

înregistrarea contractului individual de muncă.   

Atenție! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție 

autorizata/acreditata de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar 

documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificări.   

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu 

obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.   

  

12. ÎN CAZUL INVESTIȚIILOR PRIVIND IRIGAȚIILE:   

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

investițiilor noi sau   

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul 

funcționării sistemului de irigații.   
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12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)   

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

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

(dacă este cazul)   

  

13.1 AUTORIZAȚIA de PRODUCERE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAȚIA DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ 

AUTORIZAȚIA de PRODUCERE, PRELUCRARE ȘI COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR ȘI 

MATERIALULUI SĂDITOR   

13.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factura fiscala de achiziții a semințelor, și 

documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiza oficiala cu 

mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor 

menționate (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 si , daca este cazul, terțele 

persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoțit 

de documentul de înființare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul 

director.   

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Președintele 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 sa reiasă ca solicitantul este membru al 

acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte și Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 

Președintelui 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.   

  

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii.   
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17.1 FIȘA 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 inspecție și 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 județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul 

exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în 

potențialul agricol.  

  

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul 

National de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea 

pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.   

  

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă ca solicitantul 

și, dacă este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 

membru a/al acesteia/acestuia, însoțit – 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 susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor 

a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează 

solicitantul, etc )   

  

Atenție! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilității și al verificării 

criteriilor de selecție va include și consultarea informaților referitoare la solicitant și 

exploatația agricolă, deținute de instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).  
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Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Valea Siretului de Jos pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL (www.galvalesiretuluidejos.ro – Măsura GAL – 

Măsura 4/2A) sau pot fi solicitate de la sediul GAL.  

  

Atenţie! Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă  

despre informaţiile publice referitoare la măsura pentru care depune proiectul.  

  

 

15.2 ANEXELE GHIDULUI SOLICITATULUI PENTRU M4/2A  

1. Anexa 1 - Cererea de Finanțare 4.1 pentru GAL 

2. Anexa 2 –Studiul de fezabilitate HG 28/2008 

3. Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG 907/2016 

4. Anexa 2.1 – SF financiar Anexa B 

5. Anexa 2.2 – SF financiar Anexa C 

6. Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative 

7. Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri specifice 

8. Anexa 3 – Lista UAT din zonele montane 

9. Anexa 4 – Anexa 1 la Tratat UE iulie 2015 

10. Anexa 5 – Sinteza studiu Zonarea potentialului de productie agricola 

11. Anexa 6 – Lista asociatiilor acreditate de ANZ 

12. Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene) 

13. Anexa 7 – Calculator Cod de Bune Pratici Agricole 

14. Anexa 8 – Codul de bune practici agricole 

15. Anexa 9 – Model Contract de finantare 

16. Anexa 10 – Coeficienți producție standard 2013 

17. Anexa 11 – Lista acte normative utile coresp. sM 4.1 

18. Anexa 12 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale 

19. Anexa 13 – Zone vulnerabile la nitrati 

20. Anexa 14 – Angajament asigurare cofinantare 

21. Anexa 15 – Declaratie raportare GAL 

22. Anexa 16 – Model scrisoare de inaintare 
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23. Anexa 17 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

24. Anexa 18  – Fisa masurii M4/2A conform SDL 

25. GE 1.1 – Fisa de evaluare a conformitatii proiectului si Metodologie 

26. GE 1.2 – Fisa de evaluare generala a proiectului si Metodologie 

 

 

15.3 GAL VALEA SIRETULUI DE JOS  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ    

  

GAL VALEA SIRETULUI DE JOS vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 13:00 

pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru 

a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL.    

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice informaţie 

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că 

experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.   

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.    

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 

neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Valea Siretului 

de Jos, pentru soluţionarea problemelor.   

 Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în 

scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și 

datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.  

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 
investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 
suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Valea Siretului de Jos.  
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DATE DE CONTACT  
GAL Valea Siretului de Jos   

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 13:00  

Adresă sediu: Comuna Dumbraveni, sediul Primariei etj.1, judet Suceava   

Tel/fax: 0751.10.30.20   

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com   

Web: www.galvaleasiretuluidejos.ro  

 

 

Persoane de contact:  

Nume/Prenume  Funcție  Adresă e-mail  Telefon  

Cristina Ghinda Manager GAL  galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20  

Dorina Morar Expert evaluator galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20 

Alina Tiron Expert evaluator galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20 

Ciprian Dorneanu Animator galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20 

  


