
                                                       

1 
 

 

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

MĂSURA 7/2A 

 

Îmbunătățirea performanței exploatațiilor agricole  

 

 

Sesiunea 1 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile prezentului ghid se completează cu legislația 

națională și manualele de procedură aplicabile postate pe 

site-ul www.tarafagetului.ro 

 

Pentru a obține informații cu caracter general, consultaţi materialele și îndrumările editate de 

Asociația Microregională Țara Făgetului, disponibile la sediul acesteia, precum şi pe site-ul  

www.tarafagetului.ro   

Notă: Toate formularele al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate şi descărcate direct de pe 

pagina de internet a AFIR (www.afir.info- Investiţii PNDR – SM 19.2) sau pot fi solicitate de la sediile AFIR 

din ţară. Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua la cunoştinţă despre 

informaţiile publice referitoare la măsura pentru care depune proiectul. 

 

http://www.tarafagetului.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
http://www.afir.info-/


                                                       

2 
 

 

 

 

CUPRINS 

CAPITOLUL 1 ......................................................................................................................... 4 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ................................................................................................... 4 

1.1 Definiţii ................................................................................................................................ 4 

1.2 Abrevieri ............................................................................................................................. 4 

CAPITOLUL 2 ......................................................................................................................... 5 

PREVEDERI GENERALE ..................................................................................................... 5 

2.1 Contribuţia Măsurii 7/2A – Îmbunătățirea performanței exploatațiilor agricole ....... 5 

2.2 Obiective ............................................................................................................................. 5 

2.3 Contribuţia publică ............................................................................................................ 5 

2.4 Tipul sprijinului ................................................................................................................. 5 

2.5  Sumele aplicabile și rata sprijinului ................................................................................ 5 

2.6 Legislația națională aplicabilă măsurii ............................................................................ 7 

2.7 Legislaţia europeană aplicabilă măsurii .......................................................................... 8 

2.8 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) ........................................ 9 

CAPITOLUL 3 ......................................................................................................................... 9 

DEPUNEREA PROIECTELOR ............................................................................................ 9 

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele ................................................................................ 10 

3.3 Alocarea pe sesiune .......................................................................................................... 10 

3.4 Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a fi finanţat ............. 10 

CAPITOLUL 4 ....................................................................................................................... 10 

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI .............................................................. 10 

4.1 Categoriile de solicitanţi/beneficiari eligibili ................................................................. 11 

4.2 Condiţiile care trebuie îndeplinite de solicitanţi la momentul depunerii proiectelor 12 

             4.3 Condiţiile care trebuie îndeplinite de beneficiari în perioada de implementare 

şi monitorizare a proiectelor ................................................................................................. 17 

CAPITOLUL V ...................................................................................................................... 18 

CONDIŢIILE MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI .... 18 

5.1 Condiţii de eligibilitate..................................................................................................... 18 

5.2 Tipuri de acţiuni eligibile ................................................................................................ 21 



                                                       

3 
 

5.2.1 Lista indicativă a acţiunilor eligibile ........................................................................... 21 

5.2.2 Activităţi eligibile .......................................................................................................... 22 

5.3 Tipuri de acţiuni neeligibile ............................................................................................ 22 

CAPITOLUL 6 ....................................................................................................................... 22 

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE .................................................................. 22 

6.1 Cheltuieli eligibile ............................................................................................................. 22 

6.2 Cheltuieli neeligibile ......................................................................................................... 25 

CAPITOLUL 7 ....................................................................................................................... 26 

SELECŢIA PROIECTELOR ............................................................................................... 26 

CAPITOLUL 8 ....................................................................................................................... 30 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL ............................................................ 30 

8.1 Tipul de sprijin ................................................................................................................. 30 

8.2 Sume şi rate aplicabile ..................................................................................................... 30 

CAPITOLUL 9 ....................................................................................................................... 31 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII                                        

DE FINANŢARE……………………………………………………………………………..31 

9.1 Completarea Cererii de finanţare .................................................................................. 31 

9.2 Depunerea dosarului cererii de finanţare ...................................................................... 31 

9.3 Verificarea dosarului cererii de finanţare ..................................................................... 32 

9.3.1 Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare.............................................................. 32 

CAPITOLUL 10 ..................................................................................................................... 33 

CONTRACTAREA FONDURILOR ................................................................................... 33 

CAPITOLUL 11 ..................................................................................................................... 33 

AVANSURILE ....................................................................................................................... 33 

CAPITOLUL 12 ..................................................................................................................... 34 

ACHIZIŢIILE ........................................................................................................................ 34 

CAPITOLUL 13 ..................................................................................................................... 34 

TERMENELE LIMITĂ ŞI CONDIŢIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR                                 

DE PLATĂ A AVANSULUI ŞI A CELOR AFERENTE TRANŞELOR DE PLATĂ…..34 

CAPITOLUL 14 ..................................................................................................................... 35 

MONITORIZAREA PROIECTULUI ................................................................................. 35 

14.1 Perioada de monitorizare .............................................................................................. 35 

14.2 Obligaţiile beneficiarului ............................................................................................... 35 

 



                                                       

4 
 

CAPITOLUL 1 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 

1.1 Definiţii 

 

Beneficiar- persoană juridică care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare 

cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR 

Cerere de Finanţare – soicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru 

aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile 

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este 

asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 

Derulare proiect – totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului până 

la finalul perioadei de monitorizare a proiectului 

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

Eligibilitate – îndeplinirirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în 

Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate  şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării 

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

aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, actegoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului 

Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibiliatte pentru 

realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii 

sunt nerespectarea condiţilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR 

Implementare proiect – totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului 

până la data depunerii ultimei tranşe de plată 

Modernizare – cuprinde lucările de construcţii-montaj şi instalaţii rivind reabilitarea infrastructurii şi/sau 

consolidarea constructiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii 

derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea 

destinaţiei/funcţionalităţii iniţiale. 

Măsură – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de 

activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile) 

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu AFIR, 

conform legislaţiei în vigoare 

Solicitant  - persoană juridică, potenţial beneficiar al spijinului nerambursabil din FEADR 

Valoarea eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în 

Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid şi care pot fi decontate prin FEADR. Procentul de 

cofinanţare publică şi 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 neeligiible precizată în prezentul ghid şi, ca atare, nu pot fi decontate prin 

FEADR. Cheltuielile neeligiible vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului 

Valoarea totală a proiectului -  suma cheltuielilor eligibile şi neeligiible pentru bunuri, servicii, lucrări 

 

1.2 Abrevieri  

 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

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

Naţional de Dezvoltare Rurală; 

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

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 
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MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

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

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  din 

cadrul AFIR; 

 

CAPITOLUL 2 

PREVEDERI GENERALE  

 

2.1 Contribuţia Măsurii 7/2A – Îmbunătățirea performanței exploatațiilor agricole 

 

Măsurii 7/2A – Îmbunătățirea performanței exploatațiilor agricole se încadrează conform 

Regulamentului (UE) nr.1305/2013 art.17, Investiții în active fizice, respectiv conform art. 5 la 

prioritatea P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor şi 

contribuie la domeniul de intervenție (DI) 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

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

creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole. 

 

2.2 Obiective 

 

Obiectivul general de dezvoltare rurală al măsurii se încadrează conform Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013, art. 4 lit la lit. a) favorizarea competitivităţii agriculturii. 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

1. Modernizarea exploataţiilor existente 

2. Îmbunătăţirea performanţei economice a exploataţiilor. 

 

2.3 Contribuţia publică  

 

Contribuția publică totală a măsurii este de maxim 70.248,29 euro.  

 

2.4 Tipul sprijinului 

 

Tipul sprijinului este în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013. Beneficiarul poate opta pentru 

obţinerea unui avans (a se vedea secţiunea 11 Avansurile). 

 

 2.5  Sumele aplicabile și rata sprijinului  

 

Sprijinul public nerambursabil:  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%.  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 70% în cazul:  

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii 

de finanțare (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) respectiv, să se încadreze în 

una din următoarele categorii: 
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 Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta de până la 40 de ani, 

inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului și care deține competențele și calificările 

profesionale adecvate.  
 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta de până la 40 de 

ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările 

profesionale adecvate;  
 Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier, solicitant 

al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare, cu 

competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat prin acordul de 

constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din 

patrimoniul de afectațiune;  

 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul societăţii, cu 

vârsta de până la 40 ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare care deține competențele și 

calificările profesionale adecvate.  
 Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu condiția ca tânărul fermier, 

solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului 

majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale respective 

şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate.  

 

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru prima dată 

ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la 

instalare până la depunerea Cererii de finanțare.  

 

Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în evidențele 

ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca 

asociat unic/ majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul juridic), respectiv 

titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF. Dacă data înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de 

data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula începând cu 

cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul depunerii.  

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă juridică, respectiv, a deţinut 

funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator/ titular PFA, ÎI/reprezentant legal în 

cazul ÎF cu activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că îndeplinește condiția de tânăr fermier 

instalat pentru prima dată. 

 

Atenţie! Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care solicitantul 

a obţinut RO-ul de la APIA.  

Clarificare cu privire la vârsta tânărului fermier! Din punct de vedere al vârstei, se încadrează în definiția 

tânărului fermier șef de exploatație, inclusiv tânărul fermier care depune o Cerere de finanțare cu o zi înainte 

de împlinirea vârstei de 41 de ani. 

 

- Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în localităţile în dreptul cărora există menţiunea 

ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC (Anexa 4, Anexa 6, Anexa 8), dacă amplasarea investiției și, 

acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale membrilor cooperativei/ Grupului de 

producatori se regăsesc în aceste zone. 
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2.6 Legislația națională aplicabilă măsurii 
 

 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 completarile si modificarile ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 

 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale 

pentru produsele agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 29/2009; 

 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;  

 Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România 

 Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

comerciale; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare;   

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

 Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul Ministerul Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private; 

 Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;  

 HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 Ordinul MMGA nr. 662/2006, privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de gospodărirea apelor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 

recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 

şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice , cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind revenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene 

 Ordonanța Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și Programul operațional 

pentru pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 332/2013; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 

fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul 

Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 

2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 

 

2.7 Legislaţia europeană aplicabilă măsurii  
 

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

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

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

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

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

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI din 3 martie 2014 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 nr. 215/2014 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE a Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 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, în ceea ce priveşte metodologiile privind 

sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în 

cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de investiţii 

europene; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 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 (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, cu modificările şi completările ulterioare;  

../AppData/Local/Users/aharaseniuc/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp143186/00158371.htm
../AppData/Local/Users/aharaseniuc/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp143186/00156610.htm
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Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme 

privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

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 sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul 

integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și eco-condiționalitatea, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile 

de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile 

mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare.  

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și 

condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul 

plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici 

şi mijlocii; 

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind 

ajutoarele de stat sub formă de garanții;  

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și 

de actualizare.  

Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în 

dificultate 

 

2.8 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 

 

Comunele ce alcătuiesc zona sunt următoarele: Pietroasa (cu satele Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti), Tomeşti 

(cu satele Luncanii de Sus, Luncanii de Jos, Baloşeşti, Colonia Fabrică, Româneşti), Curtea (cu satele 

Homojdia, Coşava), Margina (cu satele Coşeviţa, Breazova, Zarani, Sinteşti, Nemeşeşti, Coşteiul de Sus, 

Groşi, Bulza), Balinţ (cu satele Fădimac, Bodo, Târgovişte), Dumbrava (cu satele Răchita, Bucovăţ), 

Mănăştiur (cu satele Remetea-Luncă, Pădurani, Topla), Nădrag (cu satul Crivina), Bethausen (cu satele 

Cladova, Cliciova, Cutina, Leucuşeşti, Nevrincea), Bârna (cu satele Boteşti, Botineşti, Drinova, Jureşti, 

Pogăneşti, Sărăzani), Traian Vuia (cu satele Sudriaş, Jupani, Susani, Săceni, Surducu Mic) Fîrdea (cu satele 

Hauzeşti, Gladna Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu-Mic, Drăgsineşti) și orașul Făget (cu satele 

Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Bunea Mică, Temereşti, Begheiul Mic, Colonia 

Mică). 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 

DEPUNEREA PROIECTELOR  
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3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele 

 

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, 

conform listei documentelor prezentată la Cap. 4.2 din prezentul Ghid, va fi depus, în format letric şi scanat pe 

suport CD, la sediul GAL – Asociaţia Microregională Ţara Făgetului, localitatea Dumbrava, nr. 157, comuna 

Dumbrava, judeţ Timiş, în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 14:00 și în ultima zi a 

sesiunii (conform calendarului sesiunilor de lansare proiecte) în intervalul orar 09:00 – 16:00. 

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

format electronic, la adresa www.tarafagetului.ro. 

 

 3.2 Perioada de depunere a proiectelor 

 

Asociatia GAL Tara Fagetului asigură informarea publică în legatură cu sesiunile și cerințele de depunere a 

proiectelor/cererilor de finanțare, primirea si înregistrarea proiectelor. Perioada de depunere a proiectelor este 

precizata in Apelurile de Selectie lansate de catre GAL Tara Fagetului.  

 

Data limită de depunere a proiectelor este 28.06.2019, ora 16:00, sau până la atingerea plafonului de 150 % 

din valoarea alocată pentru această măsură, dar nu mai puţin de 5 zile lucrătoare.  

 

Anunțul de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL Tara Fagetului și in alte medii de informare. De 

asemenea, Apelul de Selecţie va fi disponibil pe suport de hârtie, urmând să fie afișat la sediul GAL Tara 

Fagetului și la sediile primăriilor.  

 

Anunțul de selecţie include, cel puţin, următoarele informaţii:  

Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora).  

Intervalul orar în care se pot depune proiectele pe durata perioadei de depunere a acestora.  

Adresa unde se vor depune proiectele.  

Suma alocată sesiunii de selecţie.  

Suma minimă/maximă care poate fi solicitată de către un potenţial beneficiar.  

Date de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare.  

Depunerea proiectelor se va realiza continuu, cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor. 

 

3.3 Alocarea pe sesiune 

 

Alocarea financiară publică a măsurii aferentă perioadei de depunere continue este de 70.248,29 euro. 

 

3.4 Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a fi finanţat 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

http://www.tarafagetului.ro/
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4.1 Categoriile de solicitanţi/beneficiari eligibili 

 

Solicitanţii/beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 7/2A, sunt: 

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

 

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 7/2A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului 

(UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și 

completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, ale căror exploataţii se situează 

pe teritoriul României. 

 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

 

 Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii, în funcție de forma de organizare sunt: 

 Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) 

 Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)  

 Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările 

ulterioare) 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările 

ulterioare) 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare) 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare) 

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi 

completările ulterioare) 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare  

 Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de 

consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; 

 Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

 să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ 

întreprindere familială/ persoană juridică română;  

 să acţioneze în nume propriu;  

 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.  
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Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurii 7/2A, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz:  

a) solicitanții/ beneficiarii, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere 

până la semnarea contractelor de finanțare; 

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanțare, că 

vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data 

prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul;  

c) beneficiarii contractelor/ deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, 

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar 

cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020. 

 

4.2 Condiţiile care trebuie îndeplinite de solicitanţi la momentul depunerii proiectelor 

 

Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare, solicitanţii să identifice, obiectiv, punctajul pe care 

aceasta îl realizează şi să specifice valoarea punctajului în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul 

de proiect şi beneficiar”. 

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate dosarului Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

1a. STUDIUL DE FEZABILITATE  (Anexa 2.2) însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticolă 

(dacă este cazul) + Anexa B sau Anexa C (pentru achiziţiile simple se va completa Anexa 3 Memoriu 

justificativ + Anexa 2.1 + Anexa B sau Anexa C), întocmite conform legislaţiei în vigoare, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii, conform H.G. 

907/2016. 

 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu 

montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:  

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate). 

 

Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la 

adresa:   http: www.ecb.int/index.htm, din data întocmirii Memoriului justificativ/Studiul de Fezabilitate / 

Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 

 

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate 

prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, 

solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate. 

 

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:  

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN 

şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;;  

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte 

ștampila elaboratorului documentaţiei::  

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect 

care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.  

- detalierea capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), în 

ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a 

putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;  

http://www.ecb.int/
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- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), 

care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;  

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 

capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus 

în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli 

neeligibile”). 

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun 

prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, 

sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la 

verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.  

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru 

investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 

construcţie.  

 

2.1 SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ - formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. În cazul 

în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se 

vor depune ultimile trei situaţii financiare 

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  

Sau 

 

Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 

activitate anterior depunerii proiectului 

 

Sau 

 

2.2 Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale: 

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit -(formularul 221) și/sau 

Declarația unică-privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, conform 

OpANAF nr.49/2019 pentru veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 

înregistrată la Administraţia Financiară. În cazul în care solicitantul este înfiinţatcu cel puţin trei ani financiari 

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

sau  

 

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

etc) se vor prezenta: 

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) 

din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar 

rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la 

Administraţia Financiară  

sau 

 

 2.4 În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va 

prezenta: 

• Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit -(formularul 221) și/sau 

Declarația unică-privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, conform 

OpANAF nr.49/2019 pentru veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 

înregistrată la Administraţia Financiară însoțită de:  

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a 

pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) 
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3.a1). Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor de viță de vie pentru struguri de 

masă existente/nou înființate și a altor plantații: 

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor 

de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare care trebuie să fie de 

cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ sau contractul de concesiune care să 

certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare. 

 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

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

în contract şi alte clauze; 

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

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) 

- Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi . 

 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă, care va 

cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi 

perioada pe care terenul a fost adus în folosinţa societăţii, care trebuie să fie de minim 10 ani. 

 

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ 

vor fi realizate investiţiile: 

 

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

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

de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului dreptul de 

execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 

 

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

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

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

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

prevederile Legii 50/1991, republicată,cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 

investiție propusă prin proiect; 

 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 

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

în contract şi alte clauze; 

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

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este 

amplasată clădirea.       

 

b3) Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru 

cererile de finanţare care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

 

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

credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului. 
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c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

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

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

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine – ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL 

VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezultă numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploataţiei. 

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

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

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

 

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

 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu 

cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează și se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare sau dovada depunerii documentației cu număr de 

înregistrare. 

 

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

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

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

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

obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menționate în Legea nr.1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și 

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

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

modificările ulterioare; 

 

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

mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală sau, după caz, adeverinţă de 

absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni. 

 

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

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă. 

 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/ certificat de calificare ce atestă 

formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor 

profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 

Naţionala pentru Calificări sau Certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care conferă un 

nivel minim de calificare în domeniul 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 economică în agricultură şi dezvoltare rurală. 

 

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

înregistrarea contractului individual de muncă. 

 

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE: 
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12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul 

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

cazul funcţionării sistemului de irigaţii. 

 

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul) 

 

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

 

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul) 

 

13.1 Autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere şi prelucrare a 

seminţelor şi materialului săditor/ autorizaţia de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi 

materialului săditor. 

 

13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziţii a 

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

„sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/documentul de calitate şi conformitate al 

furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex: eticheta oficială). 

 

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

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ 

 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul şi, dacă este cazul, terţele persoane cu care 

acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de înfiinţare al OIPA 

(act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director. 

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 

persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. 

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

solicitantul trebuie să prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului 

Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea 

semnării acestor documente. 

 

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

 

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor 

proprii. 

 

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

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

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

obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic) 

 

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi 

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

modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în 

agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 
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18. STUDIU OSPA JUDEŢEAN PRIVIND NOTA DE BONITARE A TERENURILOR AGRICOLE în 

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

potenţialul agricol. (daca este cazul) 

 

19. ACORD de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Naţional de 

Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 

Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, emis de AASNACP. 

 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă este 

cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al acesteia/acestuia, 

insotit - statutul Cooperativei. 

 

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

Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării producției proprii. 

 

20.3 Hotărârea Adunării Generale a cooperativei privind necesitatea și utilitatea investiției. 

 

21. Anexa 11 - Declarație privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 

 

22. Anexa 12 Declarație privind crearea de locuri de muncă 

 

23. Anexa 13 Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare către 

GAL 

 

24. Anexa 14 Declarație monitorizare GAL 

  

25. Adeverință de la Serviciul Evidenta Persoanelor prin care se face dovada domiciliului în comuna /orașul 

unde va implementa proiectul, cu cel puțin 2 ani anterior depunerii proiectului la GAL 

 

26. Certificat de inregistrare si Certificat constatator in extenso 

 

27. Copia cartii de identitate a reprezentantului legal 

     

27. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le poate aduce în 

scopul susţinerii proiectului 

 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora 

fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

4.3 Condiţiile care trebuie îndeplinite de beneficiari în perioada de implementare  

şi monitorizare a proiectelor 

 

Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depășească perioada maximă de implementare 

specificată în prezentul Ghid, adică pentru proiectele care prevăd construcţii/modernizări/reabilitare imobil 

perioada de implementare este de maxim 3 ani (36 luni), iar pentru proiectele care prevăd doar dotări perioada 

de implementare este de maxim 2 ani (24 luni). 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a 

proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care Cererea de Finanţare a fost selectată pentru 

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 
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În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 

sistate, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării 

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

 

CAPITOLUL V 

CONDIŢIILE MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Atenţie: Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din 

PNDR), acesta nu poate fi depus şi la GAL. De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru 

finanţare în aceeaşi sesiune anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen 

dovada cofinanţării şi/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de 

finanţare, conform prevederilor HG nr. 226/2015 cu completările şi modificările ulterioare, acesta poate 

depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor. 

 

5.1 Condiţii de eligibilitate 

 

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat 

pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de 

minimis, după caz; 

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al 

Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 

c) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de credit acordat în 

vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont în care se virează/depune minimum 50% din 

suma reprezentând cofinanţarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăţilor efectuate de 

solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de 

plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiţia prezentării extrasului de cont, în vederea verificării 

operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 

Atragem atenţia solicitanţilor de finanţare asupra necesităţii, îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate, în 

mod cumulativ, pe toată perioada desfăşurării procesului de evaluare, selecţie, contractare, implementare și 

monitorizare. 

 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului sunt următoarele: 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Se vor verifica: Cererea de Finanțare – Secțiunea B1, Doc. 10.a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 

definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită 

de Statutul Societății agricole, Doc . 10b)  b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în 

baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și 

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

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

modificările ulterioare; Doc. 26. Certificat de inregistrare si Certificat constatator in extenso. 
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EG2. Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

A se vedea punctul 2.8 Aria de aplicabilitate a măsurii. 

Documente de verificat: Doc 1a) Studiul de fezabilitate/MJ, Cererea de finantare, Doc 3a1). DOCUMENTE 

SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE PENTRU 

STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII, Doc 3a2) Tabelul 

centralizator emis de catre Societatea agricolă, Doc 3b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL 

(CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, Doc. 26 Certificat de 

inregistrare si Certificat constatator in extenso. 

 

EG3. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției  

Îndeplinirea acestei condiţii va fi demonstrată în baza documentului: Declaratia pe propria raspundere punctul 

14 din Sectiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare. 

 

EG4. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 

tehnico-economice 

Îndeplinirea acestei condiţii va fi demonstrată în baza documentelor: Doc.1- Studiul de fezabilitate/MJ, Doc 2 

- Situatii financiare/ Declaraţie privind veniturile realizate din Romania/ Declarația unică -privind impozitul 

pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Matricea de verificare a viabilitatii economico-

financiare a proiectului; 

 

EG5. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € 

SO  

Îndeplinirea acestei condiţii va fi demonstrată în baza documentelor: Cererea de finantare-tabel calcul SO si 

Indicatori de monitorizare punctul 7, Doc.1a- Studiul de fezabilitate/MJ. 

 

În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, respectiv, investiţii 

în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea/ diversificarea 

activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică 

extinderea profilului agricol), extinderea diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de 

producţie, dimensiunea se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii 

unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilită 

conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în 

Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii 

Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ. 

 

În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este 

înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata 

la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței 

identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din 

documentația tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare/an agricol, ca urmare a 

realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau 

necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF). În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-

urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul 

titular de PFA, ÎI sau ÎF). 

 

Solicitanţii acestei măsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ 

cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti și pășuni, în conformitate 

cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele 

luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, 

având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În 
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Studiul de fezabilitate se vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în 

vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a exploatației. 

 

Atenţie! Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de finanţare se va face cu toate 

activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de 

producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc exploataţia. În toate cazurile 

(modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de depunerea CF, solicitanții 

trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor agricole se face de către evaluator numai prin 

consultarea sistemului informatic al APIA/ evidențelor APIA. În cazul în care în urma verificărilor efectuate 

de către evaluator rezultă o diferență de suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, 

solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, 

în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator. Pentru investițiile noi, în cazul 

proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu 

se verifică în IACS terenul aferent acestor obiective. 

 

Pentru exploatatiile zootehnice:  

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/ dejecțiilor de 

origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe sectorul zootehnic să ţină 

cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 8 la Ghidul solicitantului, să-și calculeze și să-

și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală (în 

conformitate cu „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”) precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu 

azot care pot fi aplicate pe terenul agricol. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în 

calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi” din documentul numit „Calculator - 

Cod Bune Practici Agricole”. În ceea ce privește standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte de 

azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în 

calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN”. 

Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în documentul numit „Calculator Cod 

Bune Practici Agricole”. 

 

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) cu mai mult de 15%. Cu 

toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim 

de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate. 

 

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei peste cea prognozată, astfel: - în perioada de 

implementare a proiectului și după primul an de funcţionare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o 

restricție. 

 

EG6. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat 

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

Se verifică: Doc. 2.- Situaţiile financiare pentru anii n, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare/ 

Declaraţie privind veniturile realizate din Romania/ Declarația unică -privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Doc. 26 Certificat constatator in extenso. 

 

EG7. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate 

avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare  

Se verifică: Doc. 1, Doc 5, Doc. 9.2 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din 

Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de 

Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare. 
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EG8. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 

ori valoarea sprijinului solicitat  

Se verifică: Doc. 2.- Situaţiile financiare pentru anii n, n-1, n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de 

finantare/ Declaraţie privind veniturile realizate din Romania/ Declarația unică -privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. 

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii 

trei ani fiscali, în euro, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR 

din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul. 

 

EG9. Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul  cu cel puţin 2 ani înainte de depunerea 

proiectului în teritoriul GAL 

Se va verifica: Doc 27 - Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF), Doc. 25. Adeverință de la Serviciul Evidenta Persoanelor 

prin care se face dovada domiciliului în comuna /orașul unde va implementa proiectul, cu cel puțin 2 ani 

anterior depunerii proiectului la GAL. 

 

Important: Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile minime  

prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

 

Atentie: 

- Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri comunitare sau naționale; 

- Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin un 

criteriu de eligibilitate, sau se modifică amplasamentul propus prin Cererea de Finanţare respectiv în 

Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ, Contractul de Finanțare se reziliază și se procedează la 

recuperarea întregului sprijin. 

 

Pentru verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate pentru care sunt necesare informatii 

din partea AFIR, acestea vor fi solicitate Agentiei, astfel: 

- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile menționate în 

cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 

- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin 

accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese de 

transmitere, informațiile în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care 

au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-

2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat 

neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

 

5.2 Tipuri de acţiuni eligibile 

5.2.1 Lista indicativă a acţiunilor eligibile: 

 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității 

productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități  

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

bunului respectiv  

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea spaţiilor de stocare, depozitare  
 

 



                                                       

22 
 

5.2.2 Activităţi eligibile 

 

Activităţile eligibile trebuie să fie în corelare cu obiectivele specifice ale măsurii 7/2A.  

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a 

proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care Cererea de Finanţare a fost selectată pentru 

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.  

  

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 

sistate, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării 

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

5.3 Tipuri de acţiuni neeligibile 

 

Lista indicativă a acţiunilor neeligibile: 

 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Cumpararea de teren si/sau de imobil 

 

CAPITOLUL 6 

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa MĂSURII, în 

limita valorii maxime a sprijinului. 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. Costurile prevăzute în proiect 

trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din 

punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 

 

6.1 Cheltuieli eligibile 

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, 

conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității 

productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a 

anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce 

vor utiliza aceste spaţii (Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-

veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de 

producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, 

a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.); 

 Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de 

marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita a 5% din 

valoarea eligibilă a proiectului: 

 înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare 

proaspată cât și cele condiționate și/ sau procesate 

 crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ 

achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;  
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 crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face 

obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ 

brandurilor acestor produse 

 

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

bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru 

transportul animalelor vii/ păsări/ albine, 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, generatoare terestre antigrindină etc). 

 

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în 

proprietatea beneficiarului până la ultima plată. Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului 

de utilaje se recomandă consultarea Tabelului privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa 

fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR, tabel cu caracter orientativ. 

Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în IACS sau certificate de APIA la momentul depunerii Cererii 

de finanțare și a culturilor prognozate în cadrul Studiului de fezabilitate. Se va avea în vedere și gradul de 

uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor aflate deja în patrimoniul exploatației și de amortizarea lor din 

punct de vedere contabil. 

 

 cheltuieli generate de achizițiile de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și 

condiționare, sisteme de irigații în exploatațiile viticole;  

 investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții care figurează în 

Registrul Plantațiilor Viticole doar cu Autorizația de plantare/ replantare sau cu Declarația de recoltă, 

respectiv nu au obținut produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor 

de vin), nici direct, la nivelul propriilor exploatații, nici prin terți, până la momentul depunerii Cererii 

de finanțare.  

 

În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la 

depunerea Cererii de finanțare Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în 

Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată 

Avizul de includere în SNACP. 

 

 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: 

o Autocisterne,  

o Autoizoterme,  

o Autorulotele alimentare,  

o Rulotele alimentare. 

 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția 

ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului 

pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018), după cum urmează:  

o Înființare de plantații pentru struguri de masă și alte culturi perene (ex. plantația de goji), inclusiv 

costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme 

de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;  

o Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene, inclusiv costuri pentru defrișare, 

material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție 

pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;  
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o Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu 

respectarea art. 69 din R nr. 1303/2013. 

 

 În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt 

cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA. 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, 

mărci. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  

- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere 

privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

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

necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 

2014 - 2020;  

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

fezabilitate/MJ, proiect tehnic, 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 şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - 

montaj.  

 

Cheltuielile de consultanţă - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile dacă 

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

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

care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servcii 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 maximum 10% din 

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

proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 

 

În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor de struguri de masă, valoarea prevăzută în 

Anexa A5 din Cererea de finanţare, linia 1 Proiectare, analiză sol, va fi inclusă în cadrul cap. 3 din Bugetul 

indicativ. 

 

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 şi 

proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate 

înainte de încheierea Contractului de finanţare (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 obţinere avize, acorduri şi autorizații 

necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile 

aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată. 

 

Beneficiarii de grant care pentru co-finanțarea investiției vor accesa sprijinul prin intermediul creditelor de co-

finanţare PNDR, vor fi selectați de către intermediarii financiari (bănci sau alte instituţii de credit selectate) în 

baza criteriilor economico-financiare cuprinse în condițiile de creditare proprii pentru asigurarea viabilității 

economice a proiectelor de investiții finanțate. 
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Creditul de co-finanţare PNDR poate acoperi valoarea co-finanțării private a cheltuielilor eligibile aferente 

proiectului selectat pentru finanțare de către AFIR, în următoarele condiții, conform prevederilor 

Regulamentului nr. 1303/ 2013, cu modificările și completările ulterioare: 

- Valoarea cumulată a grantului şi a creditului nu poate depăşi suma totală a cheltuielilor vizate (eligibile); 

- Creditele de co-finanţare PNDR nu pot prefinanţa grantul, respectiv acestea nu pot fi utilizate pentru a plăti 

cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin grant; 

- Grantul nu poate fi utilizat pentru rambursarea sprijinului primit prin creditul de co-finanţare PNDR. 

 

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); Se verifică în 

Registrul Plantațiilor Viticole dacă solicitantul a depus Declarația de produse vinicole și/ sau Declaratia de 

stocuri produse vinicole. În 

 

 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

 

Lista indicativă a cheltuielilor neeligibile: 

• prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi, în 

conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

• procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 

• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică; 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 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 şi pentru transport persoane; 

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

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

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

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

naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

d. 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. 

e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR. 

 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de 

autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 
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CAPITOLUL 7 

SELECŢIA PROIECTELOR 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

Punctajul se calculează în baza următoarelor Principii de Selecţie: 
 Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj 

acordat de 

GAL 

PS1 Principiul dimensiunii 

exploatației care vizează 

exploatațiile de dimensiuni 

medii 

 

 

≥ 8.000   11.999  SO  

10 puncte 

 

>12.000  29.999 SO 

20 puncte 

 

>30.000 SO 

30 puncte 

 

 Documente de verificat 

Doc.1. a) Studiul de Fezabilitate/MJ, Cererea de Finanţare -Tabel calcul SO 

PS2 Principiul potențialului 

agricol al zonei care vizează 

zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor 

de specialitate 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial 

agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) 

20 puncte 

 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial 

agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) 

10 puncte 

 

 Documente de verificat 

Studiul de Fezabilitate/MJ, Anexa 5 la Ghidul Solicitantului, Doc. 18.   Studiu privind nota de 

bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz 

ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol (daca e cazul) 

PS3 Principiul domiciliului 

reprezentantului legal al 

proiectului, să fie cu cel 

puţin 2 ani înainte de 

depunerea proiectului în 

teritoriul GAL 

Minim 2 ani 

5 puncte 

 

2 ani  10 ani 

15 puncte 

 

10 ani  

20 puncte 

 

 Documente de verificat 

Pentru reprezentant legal al solicitantului : Copie CI și Adeverinta eliberata de Serviciul Evidenta 

Persoanelor (daca este cazul) 

PS4 Principiul zonei defavorizate Pentru acest principiu de selecție, vor primi punctaj 

aplicanții care provin din zone defavorizate 

(Comuna Nădrag, Pietroasa și Tomești) 

1 punct 

 

 Documete de verificat 

Doc 1a) SF /MJ; Cererea de finantare -Indicatori de monitorizare, Anexa 4 la Ghidul 

Solicitantului 

PS5 Principiul setorului prioritar Sector vegetal 

9 puncte 

 

Sector zootehnie 

5 puncte 

 

 Documete de verificat 

Studiul de fezabilitate/MJ, Cererea de Finanţare – Tabel calcul SO. 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare ponderea majoritara din total calcul SO 
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PS6 Principiul derulării 

activităților anterioare ca 

activitate generală de 

management a întreprinderii, 

pentru o bună gestionare a 

activității economice 

Activitate economică <1 an 

10 puncte 

 

Activitate economică >1 5 ani 

15 puncte 

 

Activitate economică > 5 ani 

20 puncte 

 

 Documete de verificat 

Certificat constatator, Studiul de fezabilitate/MJ, Situatii financiare, D221, Declaratie unica 

TOTAL  

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. Pentru această 

măsură pragul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la 

finanţare. 

 

Pentru situaţiile în care  punctajul este acelaşi pentru mai multe proiecte, modalitatea de departajare a 

proiectelor depuse se face în ordinea datei și orei înregistrării proiectului la GAL. 

 

Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL, conform etapelor prevăzute în Cap. XI al SDL – „Proceduri 

de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL precum şi în Manualul de procedură pentru evaluare 

şi selecţie a proiectelor”, disponibil la adresa www.tarafagetului.ro. 

 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Memoriul justificativ/Studiul de 

fezabilitate/DALI şi pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de 

valabilitate a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului. 

 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un criteriu de 

eligibilitate sau de selecţie, Cererea de finanțare devine neeligibilă. 

 

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 

sistate, contractul de finanțare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării 

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

Procedura de evaluare şi selecţie: 

 

1. Punctaj minim admis la finanţare 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

2. Evaluarea proiectelor depuse şi termene stabilite 

GAL Asociația Microregională Țara Făgetului va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor 

de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru măsură. Proiectele înregistrate în registrul de intrări 

vor fi verificate admistrativ în ordinea depunerii de către managerii de proiect desemnați. 

 

Managerul GAL va verifica după completarea Fişei de verificare a conformităţii şi Fişei de verificare a 

eligibilităţii, Fișei de verificare a criteriilor de selecție și a Dosarului administrativ, corectitudinea lor. Fişele 

menţionate vor fi completate de câte 2 angajaţi ai GAL cu atribuţii în acest sens. Se vor utiliza formularele 

Asociației Microregionale Țara Făgetului aferente măsurii 7/2A în corelare cu metodologia de verificare 

specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de 

http://www.tarafagetului.ro/
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procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Dacă se impune se efectuează o verificare în teren, cu 

notificarea solicitantului în prealabil. Notificarea se va transmite electronic, prin fax sau prin poștă. 

 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare, în 

documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid. 

 

Termenele stabilite pentru evaluarea proiectelor este de maxim 6 zile lucrătoare de la depunerea lor, care 

cuprinde şi vizita în teren dacă este cazul. In cazul solicitarii de informatii suplimentare termenul se va majora 

cu 5 zile pentru raspuns la informatii suplimentare. Evaluarea proiectelor se va realiza lunar. 

 

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

După finalizarea evaluării proiectelor depuse, Managerul GAL elaborează Raportul de Evaluare a proiectelor, 

care este prezentat spre verificare Comitetului de Selecţie. Comitetul de Selecţie dacă în urma verificării 

constată erori, necorcondanţe sau aspecte care necesită clarificări privind punctajul/eligibilitate sau alte 

elemente va comunica în scris clarificările, corecţiile care se impun, precum şi documentele justificative 

aferente. După reverificare, compartimentul administrativ corectează formularele 

(GE2.1L/GE2.2L/GE2.3L/GE2.4L/GE2.5L) şi va întocmi Raportul de evaluare rectificat a proiectelor în 

ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care îl comunică Comitetului de Selecţie. Comitetul de 

Selecţie verifică Raportul de evaluare rectificat, propune aprobarea acestuia, după care se publică pe site-ul 

www.tarafagetului.ro. 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi notificaţi de către 

expertul GAL care a instrumentat cererea de finanţare respectiva (decizia finala privind evaluarea), prin 

intermediul documentului GE2.6L in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea pe site-ul 

www.tarafagetului.ro. 

 

4. Componenţa şi obligaţiile comitetului de selecţie 

Numărul membrilor comitetului de selecţie este de 7 (3 membri UAT,  1 membru ONG, 3 membri ai 

partenerilor privați), după caz numărul acestora putând fi majorat, iar pentru fiecare membru al Comitetul de 

Selecţie se va stabili un membru supleant. Aceştia sunt aleşi cu respectarea criterilui de eligibilitate legat de 

reprezentativitatea public – privat. Ei sunt membri ai organizaţiilor din teriotriu. Fiecare membru al 

Comitetului de Selecţie sunt aprobaţi de Adunarea Generală a Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului. 

Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprerezenta mai mult de 

50%, iar organizaţiile ce provin din oraşul Făget nu vor depăşi 25% din componenţa Comitetului de Selecţie. 

 

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

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

 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

Comitetul de Selecţie verifică raportul de evaluare, dacă sunt erori, neconcordanţe îl transmite spre corectare 

la Managerul GAL. După rezolvarea corecţiilor se transmite din nou Comitetului de Selecţie pentru 

reverificare, după care se va publica Raportul de evaluare/ modificat pe site-ul www.tarafagetului.ro. 

 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul www.tarafagetului.ro a Raportului de contestaţii se 

va realiza selecţia proiectelor, astfel se va întocmi Raportul de selecţie final. 

 

 

 

http://www.tarafagetului.ro/
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Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

PARTENERI PUBLICI   43   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

COMUNA  

MĂNĂȘTIUR 

MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  FÎRDEA MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  BALINȚ MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  

DUMBRAVA 

MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  

PIETROASA 

MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  TOMEȘTI MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

PARTENERI PRIVAȚI   43  % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

DOICA VOINESCU 

CAMELIA-MARIANA 

I.I. 

MEMBRU Lucrări de pregătire a terenului - 4312 

S.C. LIHONI DANIEL 

S.R.L. 

MEMBRU Construcții de clădiri și lucrări de geniu 

- 4521 

S.C. AUTENTIC 

MEDIA TV S.R.L. 

MEMBRU Activ. de producție cinematografică, 

video și de programe de televiziune -

5911 

S.C. LUTERIER S.R.L. MEMBRU  

SUPLEANT 

Fabricarea articolelor ceramice pentru 

uz gospodaresc  și ornamental- 2341 

GYULAI MIHAI-

RAFAEL I.I. 

MEMBRU  

SUPLEANT 

Activ. de telecomunicații prin rețele cu 

cablu -6110 

S.C. EURO DANIEL’S 

S.R.L. 

MEMBRU  

SUPLEANT 

Alte servicii de cazare - 5590 

SOCIETATE CIVILĂ    14   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ASOCIAȚIA 

CULTURAL 

UMANITARĂ „CULT-

FAG“ FĂGET 

MEMBRU   SOCIETATE  CIVILĂ 

ASOCIAŢIA DE 

AGROTURISM 

„PADEŞUL” FĂGET 

MEMBRU 

SUPLEANT 

SOCIETATE  CIVILĂ 

 

5. Componenţa şi obligaţiile comitetului de soluţionare a contestaţiilor 

Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de 

către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Comisia de Contestaţii are ca 

atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor depuse de către aplicanţi. Numărul membrilor comisiei de 

contestații este de minim 3, numiți de către Consiliul Director. În urma analizei pentru fiecare contestaţie, se 

întocmeşte Raportul asupra contestaţiei care conţine Contestaţia însoţită de documentele depuse de solicitant. 

Raportul asupra contestaţiei propune admiterea, admiterea parţială sau respingerea contestaţiei şi este întocmit 

de Comisia de contestaţii. Raportul privind contestaţia se publică pe site-ul www.tarafagetului.ro. 
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6. Procedura de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv perioada şi locaţia de depunere a contestaţiilor, 

comunicarea rezultatelor 

Solicitanții nemulţumiţi vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la data primirii 

notificării privind rezultatul Raportului de evaluare/rectificat, notificare transmisă electronic, prin fax sau prin 

poștă. Contestaţiile transmise de către solicitanţii nemulţumiţi pot fi depuse electronic, prin fax sau prin poștă 

cu confirmare de primire. Contestaţiile transmise prin poştă trebuie să ajungă la sediul GAL în termen de 5 

zile lucrătoare de la data notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Contestaţii din 

punct de vedere al eligibilităţii şi al criteriilor de selecţie, în funcţie de contestaţia depusă. Contestaţiile se 

depun la sediul GAL, Asociaţia Microregională Ţara Făgetului, localitatea Dumbrava, nr. 157, comuna 

Dumbrava, judeţ Timiş. În urma analizei pentru fiecare contestaţie, se întocmeşte Raportul asupra contestaţiei 

care conţine Contestaţia însoţită de documentele depuse de solicitant, care se publică pe site-ul 

www.tarafagetului.ro. 

  

7. Perioada de elaborare a raportului de soluţionare a contestaţiilor şi a raportului de selecţie 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim 

de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 15 zile lucrătoare dacă la nivelul GAL se 

analizează contestaţiile depuse pe două sau mai multe măsuri, dacă numarul de contestaţii depuse este foarte 

mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

 În urma analizei pentru fiecare contestaţie, se întocmeşte Raportul asupra contestaţiei, care se publică pe site-

ul www.tarafagetului.ro în ziua aprobării Raportului. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul www.tarafagetului.ro a Raportului de contestaţii se 

va realiza selecţia proiectelor, astfel se va întocmi Raportul de selecţie final de către Comitetul de Selecţie, 

care va fi supus aprobării reprezentatului CDRJ. Raportul de selecţie final va fi avizat şi de reprezentantul 

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

 

CAPITOLUL 8 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

8.1 Tipul de sprijin 

 

Tipul sprijinului este în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013 (rambursarea costurilor eligibile 

suportate și plătite efectiv). Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans (a se vedea secţiunea 11 

Avansurile). 

 

8.2 Sume şi rate aplicabile 

 

Sprijinul public nerambursabil:  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară 

activităţi de producţie, servicii medicale şi agro-turism. 

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile 

nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 100.000 euro, cu respectarea 

conditiilor ajutorului de minimis. 

Important: Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acţiunile şi rezultatele 

proiectului şi categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. 

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite 

(70%, respectiv 90%), proiectul va primi intensitatea cea mai mică. 

http://www.tarafagetului.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
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CAPITOLUL 9 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 

 

Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, 

conform listei documentelor prezentată la Cap. 4.2 din prezentul Ghid, publicat pe pagina de internet 

www.tarafagetului.ro. 

 

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

format electronic, la adresa www.tarafagetului.ro. 

 

Cererea de finanţare utilizată pentru depunerea proiectului este în conformitate cu Anexa 1 – 

"Corelarea tipurilor de acţiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul cadru de cerere de finanţare 

specifică măsurilor clasice finanţate prin PNDR 2014-2020 în funcţie de obiectivul proiectului şi tipul de 

beneficiar" la Ghidul de implementare. 

 

Important: Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi 

„Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul  acestora. Se 

vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi 

factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate alăturat). 

Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie. 

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

Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

 

9.1 Completarea Cererii de finanţare 

 

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.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de 

neconformitate administrativă. 

 

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

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

procesul de evaluare al 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 programului. 

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei corespunzătoare din Planul 

financiar cuprins în Cererea de Finanţare. Responsabilitatea completării cererii de finanţare în conformitate cu 

Ghidul de implementare aparţine solicitantului. 

 

9.2 Depunerea dosarului cererii de finanţare 

 

Dosarul Cererii de Finanțare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform 

Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanţare), va fi depus în format letric în 2 exemplare (un 

exemplar în original şi un exemplar copie) şi scanat (conform denumirii documentelor din Lista E) pe suport 

CD. 

 

 

 

http://www.tarafagetului.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
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9.3 Verificarea dosarului cererii de finanţare 

 

Verificarea Cererilor de Finanţare se face la sediul GAL, localitatea Dumbrava, nr.157, judeţ Timiş. Proiectele 

al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul minim admis, vor fi declarate neconforme şi nu 

vor intra în etapa de selecţie. Cererea de finanţare este adminsă pentru verificarea eligibilităţii şi a criteriilor 

de selecţie, în cazul în care autoevaluarea scorului solicitantului este mai mare sau egală cu pragul de calitate 

minim admis pentru depunere proiect. 

 

9.3.1 Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare 

 

Conformitatea proiectului se va verifica prin 2 experţi (principiul 4 ochi). Dosarul cererii de finanţare trebuie 

să conţină documentele obligatorii prezentate la Cap. 4.2 din Ghidul solicitantului. În cazul în care studiul de 

fezabilitate 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 se pot solicita informaţii 

suplimentare. 

 

De asemenea, în cazul în care se constată suspiciune cu privire la amplasamentul investiţiei se poate solicita 

extras de Carte funciară, chiar dacă nu este document obligatoriu de prezentat la momentul depunerii Cererii 

de finanţare.  În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente 

într-o formă ce nu respectă protocoalele încheiate cu AFIR se pot solicita informaţii suplimentare. În cazul în 

care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau 

încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile/neeligiible nu este făcută corect se pot solicita informaţii 

suplimentare. 

 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare nu sunt conforme cu forma cerută la Cap. 4.2 

„Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

Verificarea pe teren se va efectua doar dacă expertul consideră necesară, caz în care solicitantul va fi notificat 

şi i se va înmâna o copie a Fişei de verificare pe teren. GAL poate solicita informaţii sau documente 

suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar. 

 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situaţii: 

1. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înştiinţat cu privire la acest aspect 

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

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informaţiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanţare, în 

documentele ataşate acesteia şi în anexele la prezentul Ghid. Evaluarea criteriilor de selecţie se fac numai în 

baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanţare. 

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a criteriilor de selecţie, pot exista două 

situaţii: 

a. proiectul este neeligibil 

b. proiectul este eligibil şi va avea un punctaj mai mare sau egal cu pragul minim admis. 

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR într-un singur exemplar letric şi un exemplar pe suport 

electronic (CD). 
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CAPITOLUL 10 

CONTRACTAREA FONDURILOR 

 

AFIR va notifica solicitantul privind decizia de selecţie. Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea 

Contractantă următoarele documente, cu caracter obligatoriu pentru semnarea Contractului de finanţare: 

Numerotarea documentelor este conform Listei E din Cererea de finantare. 

 

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

ANPM - GNM). 

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

data incheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi 

au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, 

dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

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

deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, 

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

compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

6.2 CAZIER JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL, valabil la data incheierii contractului. 

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

ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

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

publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE privată a 

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

implementarii proiectului). 

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

proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 

operaţiunile cu AFIR); 

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

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare. 

 

CAPITOLUL 11 

AVANSURILE 

 

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

fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013  privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale Cadrului 

Național de Implementare (HG nr. 226/2015), cu modificările și completările ulterioare. 

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita 

obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR și cu condiţia să nu depăşească data 

depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil 

asupra unei achizitii din partea AFIR. 

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. 

 

 

 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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CAPITOLUL 12 

ACHIZIŢIILE 

 

Procedurile de achiziţie publică respectate de către beneficiar vor fi cele precizate în Contractul de finanţare, 

precum şi în Manualul de achiziţii publice pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2014-2020 şi Instrucţiunile de 

achiziţii pentru beneficiarii privaţi, în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante. 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. 

 

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regioanle, 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 şi completările ulterioare. 

 

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese 

prevăzute în capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 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 achiziţiile publice, cu completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL 13 

TERMENELE LIMITĂ ŞI CONDIŢIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 

AVANSULUI ŞI A CELOR AFERENTE TRANŞELOR DE PLATĂ 

 

Pentru beneficiarul care a optat în formularul Cererii de Finanţare pentru obţinerea unui avans în vederea 

demarării investiţiei, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nermabursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai după avizarea achiziţiei prioritar majoritară de către AFIR, iar 

solicitarea acestuia se va afce, într-un dosar distinct, înainte de depunerea primei Cereri de plată. 

 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii financiare 

eliberată de o instituţie financiară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Valoarea maximă a avansului 

este specificată în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Garanţia aferentă avansului 

trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuţie a contractului şi va 

fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, acre corespund contribuţiei 

financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşseşte suma avansului.  

 

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 docuemntul prin care dovedeşte 

prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga 

perioadă de execuţie solicitaă la prelungire. 

 

Beneficiarul va depune la GAL, Dosarele cererilor de plată, în conformitate cu Declaraţia de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare, dupa care se depus la 

CRFIR/OJFIR. 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL, în două exemplare pe suport de hârtie, la care 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, apoi va fi depus la CRFIR/OJFIR. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ 
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(Anexă la Contractul de finanţare). Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 

de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

CAPITOLUL 14 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

14.1 Perioada de monitorizare 

 

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. 

 

14.2 Obligaţiile beneficiarului 

 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a 

proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care Cererea de Finanţare a fost selectată pentru 

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

 

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 

sistate, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării 

neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

Investiţile în active corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate prin LEADER, 

trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea pentru 

care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Pe durata de valabilitate a Contractului de Finanţare, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării atât 

către GAL precum și către Autoritatea Contractană, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la 

realizarea rapoartelor de monitorizare. 

Scopul principal al monitorizării este de a asigura implementarea cu succes a proiectelor finanțate pe măsurile 

incluse în SDL. 

 


