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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari 

ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19- LEADER, Sub-Măsura 19.2- 

,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”- și 

constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor 

specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Răsăritul Țării Fgărașului și ale PNDR. 

Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pragătirea, întocmirea și depunerea unui 

proiect  la GAL RTF, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a acestuia. De 

asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul 

Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate,  al Memoriului Justificativ, al Planului de 

afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și 

completării corecte a documentelor. Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu 

cele din procedurile de lucru ale GAL RTF, postate pe site-ul www.galrtf.ro . 

Atenție: Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate acestuia, pot suferi modificări 

datorate actualizărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale. Varianta actualizată 

este publicată pe pagina oficială de internet a GAL www.galrtf.ro 

 

IMPORTANT! 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de 

GAL Răsăritul Țării Făgărașului, disponibile la sediul GAL Răsăritul Țării Făgărașului,  si 

sediile primariilor din teritoriul GAL Răsăritul Țării Făgărașului, precum și pe paginina de 

internet www.galrtf.ro 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre SDL GAL Răsăritul Țării Făgărașului  ne 

puteţi contacta direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – 

vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 

 

 

http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
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CAPITOLUL 1 – DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

1.1 Definiții 

 Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în 

procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei; 

 Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/ care a încheiat 

un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

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

sprijinului financiar nerambursabil; 

 Cluster o grupare de producători, utilizatori şi /sau beneficiari, în scopul punerii în 

aplicare a bunelor practici și a unor idei inovative, în vederea creşterii competitivităţii 

operatorilor economici 

 Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin 

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

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

legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă 

şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de 

valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă 

asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii 

obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

 Cooperativă agricolă - este un agent economic cu capital privat , înfiinţat în baza 

Legii 566/2004  

 Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului; 

 Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanțare împreună cu documentele 

anexate; 

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

vederea obținerii finanțării prin Măsurile/ Sub-măsurile din FEADR; 

 Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii 

prestabilite cu un scop bine definit; 

 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită 

finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea 

sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării; 

 Fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un 

grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi 

membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul 

României şi care desfășoară o activitate agricolă. 
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 Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului 

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

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

 Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau 

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

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

condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de 

AFIR; 

 Gospodărie agricolă -  totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane 

care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează 

împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole 

obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între 

care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se 

gospodăresc împreună. 

 Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din 

reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii 

civile dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care 

elaborează și implementează o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) selectată de către 

DGDR AM PNDR; 

 Grup operațional este un parteneriat constituit din minim doi parteneri, din care: cel 

puțin un partener cu domeniul de activitate cercetare și cel puțin un partener cu domeniul 

principal de activitate în sectorul agro‐ alimentar sau silvic; 

 Grup de producători conform Ordonanţei de Guvern nr. 37/2005, sunt persoane 

juridice formate prin asocierea producătorilor agricoli, care au ca principal obiect de activitae 

comercializarea în comun a produselor agricole obținute de membri asociați. 

 Lanț scurt – configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un 

intermediar între producător și consummator; 

 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

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

 Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, 

indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al 

acesteia; 

 Întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și 

are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; 

 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile 

următoare: 

i.  În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de 

cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM  

../AppData/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133170/00032916.htm
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aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 

finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar 

selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din 

cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor 

acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte 

din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din 

capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se 

referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar 

„capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 

ii.  În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, 

atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea 

societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o 

societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru 

creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la 

Directiva 2013/34/UE. 

 iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 

îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență 

să fie deschisă la cererea creditorilor săi. 

iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă 

obiectul unui plan de restructurare. 

 Întreprindere unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul 

(UE) nr.1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile 

următoare: 

 i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei 

alte întreprinderi; 

ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 

temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din  

contractul de societate sau din statutul acesteia; 

iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 

singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 

drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face 

referire la punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice. 

Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii, montaj, utilaje, instalaţii, echipamente 
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și/sau dotări, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru constructiile existente cărora 

li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii aparţinând întreprinderilor cărora li s‐ au retras 

autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială; 

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

rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba 

franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între 

Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

 Lider de proiect – este o entitate de drept public sau privat desemnată să reprezinte 

parteneriatul în relația contractuală cu GAL/AFIR, conform legislației în vigoare; 

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

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

 Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de 

finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată; 

 Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului 

de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

 Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă 

procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – 

reprezintă trasabilitatea operațiunilor; 

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

producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care 

acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune 

de piaţă; 

 Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică 

autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea 

fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare 

cu AFIR; 

 Produs local – cultivat/produs pe teritoriul GAL  .      

 Proiect pilot - prin proiect-pilot se înțelege dezvoltarea/implementarea de noi produse, 

practici, procese și tehnologii în sectorul agricol, inclusiv pomicol, la scară mică, pentru a 

permite evaluarea impactului, beneficiilor și punctelor slabe, înainte de implementarea la 

scară largă. Proiectele-pilot reprezintă importante instrumente pentru testarea aplicabilităţii 

comerciale, în diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor şi practicilor, precum şi pentru 

adaptarea acestora acolo unde este necesar;  

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

infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau 

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

altă furnizare de servicii contra unei plăți; 
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 Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale 

entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este 

selectat); 

 Rețele de firme reprezintă o formă de colaborare între firme independente din punct 

de vedere juridic, dar cu interese economice comune şi care sunt dispersate din punct de 

vedere geografic. 

 Societate cooperativă -  este un agent economic cu capital privat , înfiinţat în baza 

Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei . 

 Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului 

nerambursabil din FEADR; 

 Spațiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrative teritorială, 

comuna fiind cea mai mică unitate administrativ teritorială, nivel NUTS 5. Având în vedere 

legislația națională, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului național de planificare teritorială, spațiul rural este 

reprezentat de totalitatea comunelor cu satele componente; 

 Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) - Document ce trebuie transmis de potențialele 

GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest 

document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale 

și măsurile specifice zonei LEADER; 

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

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

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

raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, 

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

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

fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile 

vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; 

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

servicii, lucrări; 

 Zi – zi lucrătoare. 

 

1.2 Abrevieri 

 

 PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; 
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 AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

AFIR; 

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

și Investiții Non-agricole - AFIR; 

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

Non-agricole - AFIR; 

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

 SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de 

Acces – AFIR; 

 SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de 

Acces – AFIR; 

 DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

 SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

 SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

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

 SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – 

AFIR; 

 SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și 

Instrumente Financiare – AFIR; 

 CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale /Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;   

 CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;   

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
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 CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului 

Active Fizice și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

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

 SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți 

Fonduri Europene – AFIR; 

 DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 

 DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe; 

 DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-

agricole; 

 DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR; 

 SM – Serviciul Metodologie - AFIR; 

 SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR. 

 PA – Plan de Afaceri; 

 GALRTF – Grup de acțiune locală Răsăritul Țării Făgărașului 

 UAT – Unități administrativ teritoriale 

 SDL – Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020. 

 

CAPITOLUL 2 – PREVEDERI GENERALE   

2.1 - Contribuția la prioritățile SDL, la domeniile de intervenție, la obiectivele generale și 

specifice ale măsurii  

Conform analizei SWOT, în teritoriu există o mare fragmentare a sectorului agricol în 

exploatații mici care nu sunt competitive și nu au capacitatea necesară (din punct de vedere 

informațional și financiar) de a se dezvolta. Fermierul român, deși își dorește asocierea pentru 

că realizează că singur nu poate să-și valorifice produsele, se va asocia foarte greu fără a avea 

un suport informațional și logistic care să-l motiveze și susțină pentru acest demers. În urma 

analizei pe  teritoriul parteneriatului, rezultă necesitatea stimulării proceselor și a proiectelor 

realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, de 

promovare a produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile vor 

avea un impact pozitiv și asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării 

mediului de afaceri local. Sprijinul are drept scop  stimularea înființării de grupuri de 

producători, de realizare a lanțurilor scurte în scopul protejării produselor locale tradiționale, 

de creare a unei infrastructuri consistente care să deservească un număr cât mai mare de 

parteneri prin identificarea ofertei și cererii de produse locale, de a facilita transferul și 

inclusiv transportul acestor produse între parteneri. S-a iterat ideea creări unui „centru  
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logistic” care cu metode moderne de  evidență a gestiunii stocurilor și mijloace de ambalat, 

etichetat și transport să sprijine fluxul de produse de la producători la consumatori prin 

intermediul unei întreprinderi sociale. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a)    favorizarea competitivității agriculturii 

b)   asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

c)   obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii 

a) cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt 

b) cooperarea în vederea transportului, depozitării, ambalării, etichetării unitare în comun a 

produselor 

c) cooperarea în vederea organizării vânzării pe piața locală și emergentă 

d) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților 

finali 

e) cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate. 

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

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Pe lângă prioritatea principală, prin abordarea inovativă a proceselor de lucru, măsura mai 

contribuie și la alte priorități: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale 

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

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliența la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic 

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

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2  punctul 

d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii 

de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora și punctul  

e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale; 

 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 

 

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

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

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale. 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

·         Inovare: 

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei rețele pe lanțul scurt și finanțarea investițiilor 

comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, 

procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare. 

În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii și echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 

·         Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul unui lanț 

scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de 

producere a producției agroalimentare, de păstare, prin creșterea siguranței alimentare, prin 

adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu 

scăderea distanței de transport. 

 

Valoarea adăugată a măsurii 

-creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor prin aplicarea procesării, transportului, 

depozitării, ambalării, etichetării și vânzării către clienții finali; 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creșterea competitivității sectorului agricol) pentru mai 

mulți beneficiari directi în același proiect și implicit și pentru mai multi beneficiari indirecti; 

-schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și forme 

asociative; 

- pătrunderea pe piețele locale a unor produse de calitate; 

-sprijinirea actorilor din lanțul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de calitate. 

 

2.2 -  Contribuția publică totală a măsurii  

Alocarea totală disponibilă în cadrul acestei măsuri este de 11.516,53 euro. 

2.3 – Tipul sprijinului  

 

Tipul de sprijin acordat prin măsura M 9/3A din SDL este cel al rambursării costurilor 

eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

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

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

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 

art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
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2.4 - Sumele aplicabile și rata sprijinului  

 

Valoarea eligibilă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie cuprinsă între minim 

5.000 euro și maxim 11.516,53 euro. 

 

       Acolo unde investiția vizează prima vânzare a produsului, dacă nu se regăsește sub 

incidența unui articol din regulament intensitatea sprijinului va fi stabilită de parteneriate 

astfel: 

•      pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

•      pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%; 

•      pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

•     până la 50% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanță și 

proiectare (10%) vor fi costuri de funcționare a rețelei 

    Acolo unde investitiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va 

acoperi doar costurile de funcționare. 

     În cazul în care investiția intră sub incidenta altui articol din regulament, se aplică rata 

maximă relevantă a sprijinului. 

Valoarea maximă a proiectelor este de 11.516,53 euro. 

 

2.5 - Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii   

 

Legislaţia europeană 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

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

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

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

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

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 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; 

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. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI privind aplicarea articolelor 107 

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 

2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește 

pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții; 
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii. 

REGULAMENTUL (UE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii 

alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind 

siguranța alimentelor. 

REGULAMENTUL (UE) nr. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare. 

REGULAMENTUL (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare. 

 

Legislaţia naţională 

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

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

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

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

modificările ulterioare. 

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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 completările și modificarile ulterioare; 

Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoașterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice cu completările și 

modificările ulterioare. 

Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

2.6 - Aria de aplicabilitate a măsurii  

 

GAL Răsăritul Țării Făgarașului are o suprafață totală de 641,4 km² și cuprinde 7 comune, 

respectiv: Comuna Șinca Nouă, Comuna Părău, Comuna Comăna, Comuna Holbav, Comuna 

Hârseni, Comuna Șercaia și Comuna Mândra, din județul Brașov. 

 

 

 

 

 

 

../AppData/Local/sanda/Desktop/AppData/AppData/Local/Users/aharaseniuc/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp1317580/12038325.htm
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CAPITOLUL 3 – DEPUNEREA PROIECTELOR  

 

3.1 – Locul de depunere a proiectelor   

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Răsăritul Țării Făgărașului din Sat Șinca Nouă, com. 

Șinca Nouă, Str. Principală , nr. 358,  ( în incinta Primăriei etaj 2 ), cod poștal 507210 Județ 

Brașov. 

Proiectele se pot depune de luni – vineri , între orele 10.00 – 14.00. 

 

Date de contact număr de telefon 0268228783, adresă web www.galrtf.ro, e-mail 

office@galrtf.ro. 

3.2 – Perioada de depunere a proiectelor  

Proiectele vor fi depuse pe perioada de derulare a sesiunii de selecţie proiecte, indicată în 

Apelul de selecţie.  

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL Răsăritul Țării Făgărașului 

lansează Apeluri de selecție a proiectelor pentru această măsură. 

Apelurile de selecţie vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul GAL (varianta detaliată); 

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

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

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

Apelul de selecție se lansează, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea și depunerea acestora. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la 

GAL Răsăritul Țării Făgărașului. 

Atenție! Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile din perioada aferentã 

Apelului de selecţie pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de 

finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. 

3.3 – Valoarea alocată  

Alocarea pe sesiune: Suma totală disponibilă pentru Măsura 9/3A în prezenta sesiune din 

anul 2019 este de  11.516,53 euro. 

 

3.4 – Puncajul minim pe care trebuie să îl obțină un proiect pentru a putea fi finanțat  

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat prin Măsura 

9/3A  se stabilește cu aprobarea Adunării Generale/Consiliului Director (AGA/CD) și este de 

40 puncte. 

Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent acestei  

măsuri vor fi declarate neeligibile și nu vor mai intra în procesul de selecție.  

http://www.galrtf.ro/
mailto:office@galrtf.ro
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CAPITOLUL 4 – BENEFICIARI ELIGIBILI  

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor 

implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, 

autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. 

 

Beneficiarii direcți sunt: 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită care face parte din teritoriul GAL și 

reprezintă un grup de inițiativă  constituit într-un parteneriat.  

 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE formate din minim 

două entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

 • Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

• Organizații neguvernamentale;  

• Consilii locale;  

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică;  

• Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor 

proiectului. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie 

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

ulterioare). Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile 

parteneriatului să aibe obiectul de activitate în domeniul cercetării. 

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă 

indicativă):  

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

completările ulterioare);  

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

ulterioare);  

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

ulterioare);  

Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 

36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)  

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

prin Legea nr 246/2005);  

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

completările ulterioare);  

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

completările ulterioare)  
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Grupuri de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 

agricole, cu completările și modificările ulterioare)  

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

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

sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică; 

 Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor 

proiectului. 

 

Atenție! Parteneriatele constituite exclusiv din solicitanți parteneri sau legați definiti conform 

Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.  

În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre 

aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul 

parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.  

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

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

Atenție!  

Nu este necesar ca fermierii/ partenerii să fie din același UAT. 

 

Atenţie!  

Pentru Grupurile de producători beneficiari ai finanţării prin FEADR, care pe perioada 

implementării planului de afaceri/plan de marketing/studiu de fezabilitate, îşi schimbă tipul şi 

dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de finanțare, în sensul trecerii de la 

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

la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria întreprinderi mari, cheltuielile pentru 

finanţare rămân eligibile pe toată perioada implementării planului de afaceri/ plan de 

marketing/studiu de fezabilitate. 

 

 

Atenţie!  

Parteneriatele care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de 

membrii) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment.  

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

întemeiate, care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, 

inclusiv condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la 

momentul solicitării modificării.  
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În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul 

acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare), liderul de proiect va 

justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR pentru a primi acordul.  

Atenție!  

Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial. 

 

În cadrul acestei măsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe 

proiecte, cu respectarea condițiilor de mai sus. Indiferent dacă deține calitatea de lider de 

proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu 

poate beneficia de sprijin prin intermediul măsurii 9/6A  pentru aceeași categorie de produse. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

·         populația locală. 

·      intreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației 

publice, sănătate, educație etc. 

 

Important! 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.  

 

 Acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior 

depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.  

 

 

CAPITOLUL 5 – CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA 

SPRIJINULUI   

Proiectele trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 

 

Conform fișei măsurii 9/3A - condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

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

parteneriatului ( parteneriat format din cel puțin două entități ) pentru accesarea sprijinului 

FEADR și după caz, a documentelor de înființare a membrilor, actelor de identitate, a 

Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale a liderului de parteneriat, a 

însușirii abligațiilor și angajamentelor menționate în Declarația pe proprie răspundere - 

anexa 2. 
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2. Implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat . 

 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului din care să reiasă 

faptul că solicitantul prin conducerea sa au aprobat  planul de afaceri/marketing/studiul de 

fezabilitate depus pe măsura 9/3A sau solicitantul implementează planul de 

afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat prin măsura 8/3A de la GAL RTF. 

 

Condițiile de eligibilitate din SDL se completează cu criteriile de eligibilitate generale 

și specifice ale proiectelor (Manual de procedură 19.2 versiunea 05) cu obiective care se 

încadrează în art. 35 din REg. UE nr. 1305/2013 : 

3.  Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza depunerii unui acord de cooperare. 

  4.   Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 

finalizat.  

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza angajamentilui în această privință, 

asumat prin Declaraţia pe propria răspundere. 

Criterii specifice  

5. Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va 

depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de 

aprovizionare. 

În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, in 

cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este 

cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. 

6. Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse. 

            În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, prin 

intermediul proiectului, va promova și comercializa  produsele proprii pe piața locală.   

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

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

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 . 



 
 

Ghidul Solicitantului Măsura 9/3A Versiunea 02 

Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material și 

utilizarea informațiilor conținute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit. 

21 
 

 

Dacă proiectul se refera la piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în 

considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța 

dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de 

intermediari).  Dacă piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în 

considerare caracteristicile obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre punctul 

de origine al produsului și locul comercializării). 

8. Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol.  

Partenerii care sunt fermieri își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare 

STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). 

Pentru a îndeplini acest criteriu se va avea în vedere sediul pentru instituțiile publice, 

sediul social al beneficiarului pentru persoana juridică, PFA, II, IF și UAT în care este 

localizată majoritar exploatația pentru persoanele fizice.  

9. Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol. 

Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din 

unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de 

Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 

sere și solarii). 

Pentru a îndeplini acest criteriu se va avea în vedere sediul social al beneficiarului. 

Condiția de eligibilitate se aplică și altor forme asociative care desfășoară activități agricole.   

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 

trebuie să fie legale și necesare atingerii obietivelor măsurii.  

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. 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 

obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 

 În acest sens acțiunile eligibile sunt: 

 

6.1 – Cheltuieli eligibile  

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare atingerii obiectivelor măsurii. Printre care : 
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 Cheltuilei eligibile pentru servicii specifice cooperării -  

- realizarea de studii ale zonei pe diverse teme sau  a unui plan de afaceri  

- costurile de funcționare a cooperării 20% din valoarea proiectului 

- costuri directe specifice inclusiv acțiuni de promovare 

ATENȚIE!!! 

Pentru proiectele de servicii se vor utiliza: 

- Cererea de finanțare specifică măsurii de cooperare 

- Acordul de cooperare 

- Planul de marketing 

 

 Cheltuieli eligibile pentru servicii și investiții fără construcții montaj: 

- Costuri directe specifice măsurii pe care se încadrează proiectul și tipul de solicitant 

- costuri de consultanță - 5% din valoare proiectului 

-     costurile de funcționare a cooperării -20% din valoarea proiectului 

 

ATENȚIE!!! 

Pentru aceste proiecte se vor utiliza: 

- Cererea de finanțare de la cooperare unde se va completa bugetul cu intensitatea 

măsurii care se aplică 

- Acordul de cooperare 

- Memoriul justificativ unde se vor descrie investițiile specifice cu intensitatea măsurii 

care se aplică 

 

 Cheltuieli eligibile pentru servicii și investiții cu construcții montaj: 

 

- Costuri directe specifice măsurii pe care se încadrează proiectul și tipul de solicitant 

- costuri generale ale proiectului - 10% din valoare proiectului 

-     costurile de funcționare a cooperării -20% din valoarea proiectului 

 

 Studii/planuri.  

Acestea cuprind:  Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, 

inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.  

Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie să respecte 

condițiile specifice acestui tip de cheltuieli.  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100% iar acestea 

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 sau acțiuni specifice M9/3A.  

 Costurile de funcţionare a cooperării. 
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Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a 

sprijinului acordat pe proiect şi pot cuprinde:  

 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate 

de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;  

 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de 

secretariat etc.);  

 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.  

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.  

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri 

de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):  

 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită 

prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, 

personalizare echipamente, personalizare auto. 

 Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pietei locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu 

promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor.  

Astfel, orice material promoțional sau activitate trebuie să crească gradul de informare al 

potențialilor clienți cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pietei locale, și la 

beneficiile pe care le pot avea dacă achiziționează produse pe această cale (de exemplu – 

produse mai proaspete, sprijinirea economiei locale, reducerea efectelor dăunătoare asupra 

mediului etc.).  

ATENȚIE! Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, 

spoturile publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex. - COȘUL CU 

BUCATE), conceptul de piață locală (ex. - LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse 

(de exemplu – produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la produse specifice (suc de mere, 

sirop de cătină, mere etc.).  

Astfel, sunt eligibile și proiectele care propun producerea, promovarea și comercializarea unui 

singur produs (sirop de cătină), însă pentru eligibilitatea cheltuielilor cu promovarea, 

materialele publicitare spoturile publicitare, autocolantele etc. trebuie să facă referire la lanț 

(Fructe de la Munte), piață locală, categorie produse (ex. - Fructe de Pădure și Produse din 

fructe de Pădure) și nu la sirop de cătină.  

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

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

scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din capitolul Dicționar).  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.  

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic 

realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul  
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lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de 

achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), 

cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor 

eligibile).  

Acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (70%).  

* nu sunt limitate valoric.  

 Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare 

(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum 

rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în 

proiect. 

 Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor din care fac parte 

operațiunile.  

În cadrul parteneriatului o persoana fizică poate beneficia de activitățile acestuia. De exemplu 

- poate utiliza echipamentele achiziționate, însă nu poate efectua achiziția lor. Aceasta trebuie 

făcută de un membru sau de liderul de parteneriat, cu formă de organizare cel puțin PFA, II, 

IF. De asemenea, cheltuiala este eligibilă dacă se respectă condițiile din submăsurile specifice 

și legislația națională.  

 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de 

comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) 

etc.  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.  

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

 

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile.  

 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise 

in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile 

aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, reprezentantului legal al liderului de 

proiect, după caz.  

Coordonatorul de proiect și reprezentantul legal al liderului de proiect pot fi reprezentati de 

aceeași persoană.  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.  

Pot fi considerate cheltuieli eligibile prestările de servicii de transport dacă partenerul deține 

mijlocul de transport sau dacă prestatorul este un colaborator extern.  

În cazul utilizării în scopul derulării activității descrise în proiect, în cazul serviciilor prestate 

de un partener, pot fi eligibile cheltuielile cu combustibilul, personalizarea, întreținerea și 

onorariul șoferului, dar nu și marja prestatorului.  
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Este permisă și închirierea unui mijloc de transport marfă de către parteneriat.  

 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:  

a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013; 

 b) 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; 

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

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

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

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

e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor 

de construcții - montaj.  

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

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

plată aferente proiectului în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile 

în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a).  

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 sau acțiuni specifice M 9/3A.  

Atenție! În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din măsura 9/3A, în 

conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu 

toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în 

cadrul măsurii 9/3A.  

IMPORTANT! Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a 

ajutorului și sumele aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, membrii ce vor 

beneficia direct de investițiile prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune 

documentele ce vor justifica intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în 

Ghidurile Solicitanților menționate.  

Aceste documente vor fi atașate Cererii de Finanțare și cuprinse la categoria Alte 

documente.  

Beneficiarul unor operațiuni aferente 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a poate fi și un membru care nu este 

fermier sau IMM (de exemplu Consiliul Local, membru în parteneriat, doar pentru 

operațiuni aferente componentelor de marketing, aplicații software, comercializare (ex: 

magazine, piețe, standuri transport marfă/promovare pentru fermierii/procesatorii din cadrul 
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parteneriatului.  

 Pentru operațiunile care pot fi asimilate submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a, peste 

intensitatea de bază, conform anexei II a regulamentului 1305/2013, se mai acordă o 

intensitate suplimentară de 20 pp pentru investiții colective. În cazul operațiunilor care pot fi 

asimilate submăsurilor 4.1, 4.1a intensitatea poate crește până la 90% conform prevederilor 

din ghidurile aferente acestor submăsuri și anexei II a regulamentului 1305/2013.  

 

ATENȚIE!!! 

Pentru aceste proiecte se vor utiliza: 

- Cererea de finanțare de la cooperare unde se va completa bugetul cu intensitatea 

măsurii care se aplică 

- Acordul de cooperare 

- SF/DALI  unde se vor descrie investițiile specifice cu intensitatea măsurii care se 

aplică 

Pentru toate tipurile de proiecte se completează ca anexe, cele specifice cooperării și cele 

specifice măsurii unde se încadrează costurile directe! 

 

6.2 – Cheltuieli neeligibile 

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

• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

_ cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie 

plantații pomicole; 

_ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 

conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• 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 Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art.19 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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; 
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• 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. 

• cheltuieli aferente certificării produselor de calitate ( aceste cheltuieli sunt eligibile în cadrul 

măsurilor de finanțare a schemelor de calitate și agricultură ecologică). 

 

 

CAPITOLUL 7 – SELECȚIA PROIECTELOR  

7.1. Criteriile de selecţie a proiectului  

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Răsăritul Țării Făgărașului și 

parcurge toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor depuse în cadrul  SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de 

soluționare a contestațiilor. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai pentru Cererile 

de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice și 

administrative depuse de solicitant. Proiectul care solicită finanțare trebuie să răspundă 

obiectivelor propuse în SDL și să se încadreaze în planul financiar al GAL Răsăritul Țării 

Făgărașului. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu 

vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula ținând seama de criteriile de selecție specificate în 

fișa tehnică a măsurii M9/3A din SDL, în baza informațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, în documentele atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.  

 

Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții evaluatori din cadrul GAL, se va 

respecta principiul de verificare “4 ochi”, pe baza informării competente şi bine 

documentate. 

 

Nr.crt Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de 

calitate. 

Max. 10 

CS 2 Numărul de locuri de muncă create. Max. 30 

 2.1 1 loc de muncă 10 

2.2 2 locuri de muncă 20 

2.3 3 locuri de muncă 30 

CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective Max. 40 
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 3.1. Parteneriate formate din 3-5 membrii 20 

3.2. Parteneriate  formate din 6-9 membrii 30 

3.3. Parteneriate  formate cu peste 10 membrii 40 

CS 4 Diversitatea activităților implicate în proiect 20 

 4.1 Până la 2 ( inclusiv ) activități 10 

4.2 Mai mult de 2 activități 20 

 TOTAL 100 

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este 40 puncte și reprezintă 

punctajul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de : 

1. CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate 

2. CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

3.  Parteneriatul care are mai mulți membrii de pe raza teritoriului GAL  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile. 

 

Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selecție este următoarea: 

CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate. 

 Punctajul se acordă pentru parteneriate care își propun prin proiect promovarea unor produse 

care pot fi certificate prin schemele de calitate, europene sau naționale. Condiția de punctare 

este îndeplinită doar de solicitanții care prezintă documente din care să reiasă că au demarat 

procedura de certificare a produselor promovate ( precontract cu firmă de certificare agreată 

de MADR, etc) 

CS 2 Numărul de locuri de muncă create 

Se acordă punctajul în funcție de locurile de muncă nou create, cu respectarea pragurilor 

menționate în grilă. 

CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

Punctajul se acordă în baza Acordului de Parteneriat cu respectarea pragurilor menționate în 

grilă. 

CS 4 Diversitatea activităților implicate în proiect 

Punctajul se acordă în funcție de modul în care sunt descrise în planul de afaceri/planul de 

marketing numărul de activități care se vor realiza prin proiect. 

 

Atenție ! Dacă angajamentele în urma cărora a primit punctaj nu sunt respectate până 

la depunerea ultimei cererii de plată, parteneriatul pierde toată finanțarea. 
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7.2. Procedura de evaluare şi selecţie  

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a 

proiectelor, pe plan local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se 

asigura transparența procesului de selecție. Apelul se adresează actorilor locali sau altor 

beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Potenţialul 

beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL sub formă de Cerere de Finanţare si anexe. 

 

Evaluarea proiectelor depuse la GAL 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL care au atribuții de 

evaluare,verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va 

verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru 

fiecare măsură din SDL, coroborate cu prevederile Ghidului Solicitantului și Manualului de 

procedură pentru implementarea măsurii respective. GAL poate să solicite beneficiarului 

clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă 

este cazul. Angajații GAL implicați în procesul de evaluare a proiectelor pot realiza vizita pe 

teren în vederea verificării eligibilității, iar în acest scop vor completa Fișa de verificare pe 

teren. GAL are obligaţia de a specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat 

pentru fiecare criteriu în parte. Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta 

principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi verificate și semnate de către 2 angajați - 

Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru 

efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 

Selecţia proiectelor se va face de către un Comitet de Selecție alcătuit din 7 membri 

(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 2 

parteneri publici, 4 parteneri privaţi şi 1 partener reprezentant al societăţii civile. Pentru 

fiecare membru se desemnează un supleant. Componenţa nominală a comitetului de selecţie 

este stabilită de către parteneriat. În situaţia în care o persoană selectată în Comitet nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, ea are obligaţia de a 

notifica acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre supleanţii 

din aceeaşi categorie. 

În cadrul Comitetului de selecție trebuie să se respecte următoarele cerințe: în orice situație, 

ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă trebuie 

să fie mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selecție. 

 

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor,este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii  

Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. După 

încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de 

Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate 

și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi 

publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției 

către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele  
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acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul 

GAL în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării sau în maxim 8 zile de la data 

publicării Raportului Intermediar de Selecție. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o  

Comisie de Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi 

compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. 

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va respecta ponderile privind 

participarea public - privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție.  

 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este numită și aprobată de către Consiliul Director 

al GAL. Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de 

interes, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. În urma 

soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un 

Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat 

Comitetului de Selecție al GAL. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Contestații. În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de 

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

selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie 

Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare 

și selecție.Raportul de Selecție Intermediar și Raportul de Selecție Final vor fi semnate de 

către toți membrii Comitetului de Selecție, vor prezenta semnătura reprezentantului CDRJ 

care participă ca observator la procesul de selecție, vor fi avizate de reprezentantul legal GAL 

sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și vor fi făcute publice 

minim pe pagina de web a GAL. 

 

 

 

IMPORTANT!  

Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor 

depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la contestație pot fi 

luate în considerare numai în situația în care acestea nu fac parte din categoria documentelor 

care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la momentul depunerii Cererii 

de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 

În momentul depunerii la AFIR, proiectele selectate în urma analizei unei contestaţii, vor avea 

ataşat obligatoriu şi Raportul de contestaţii ce prezintă semnătura preşedintelui Comisiei de 

contestaţii şi ştampila GAL.  

 

Atenție !  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 

„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Răsăritul Țării Făgărașului, afişat pe site-ul 

www.galrtf.ro şi la sediul GAL. 

 

http://www.galrtf.ro/
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CAPITOLUL 8 – VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de până la 100%. (pentru acțiunile specifice măsurii 9/3A), așa cum este 

prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile.  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile sunt acoperite din măsura 9/3A, în 

conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu 

toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși 

valoarea maximă acordată în cadrul măsurii 9/3A. 

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

sprijinului acordat pe proiect depus. 

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea 

proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de 

acesta după implementare. De exemplu, nu este justificată solicitarea unui sprijin de 

90000 de euro pentru un proiect care după implementare propune comercializarea a 200 

kg produse lactate prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va detalia în planul de 

marketing. 

ATENTIE! 

În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea 

proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, 

recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 

 

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maximum 11.516,53 euro. 

 

CAPITOLUL 9 – COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI 

CERERII DE FINANȚARE   

9.1. Modalitatea de completare a cererii de finanțare   

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

modelului standard.  

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate.  

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 a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, 

care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 

implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor măsurii. 

Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 
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Nr. crt. Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....) 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. 

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, în ordine de la 1 la n, unde „n” este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare 

aparține solicitantului. 

Atenţie ! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul 

standard. 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

La întocmirea cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO-RON publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), la secțiunea: http: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - valabil la data întocmirii cererii de 

finanţare. 

9.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele 

ataşate(anexe) va fi depus la sediul GAL unde va fi înregistrat cu numãr/data/ora depunerii 

acestora. 

 

Atenţie ! Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în 

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

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit, în 2 exemplare, la care se 

vor ataşa şi 2 CD-uri cu copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare şi forma 

electronică a Cererii de finanţare. 

Solicitantul trebuie sã se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului 

cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

 

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

bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile trebuie să conțină menţiunea 

„Conform cu originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

 

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

respectiv „COPIE”. 

Important! Va fi atașatã o copie electronicã (prin scanare) a  tuturor documentelor atașate 

Cererii de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conform listei documentelor 

(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea se va efectua după finalizarea  

 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o 

rezoluţie de scanare minim de 200 dpi în fișiere format PDF. 

 

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

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

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

unui director de pe CD nu trebuie sã fie mai mare de 128 de caractere. 

 

9.3. Verificarea dosarului cererii de finanțare  

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

secretariatul GAL, iar conformitatea dosarului cererii definanțare se va realiza la 

momentul depunerii. 

 

a) Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

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

„Fişei de verificare a conformității” ( Formular F1GAL) în termen de maxim 3 zile lucrătoare 

de la înregistrare. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Dosarului Cererii de Finanţare și a Cererii de 

Finanțare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

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

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, 

cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  

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

fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi sesiune de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.  

După verificare pot exista două variante:  



 
 

Ghidul Solicitantului Măsura 9/3A Versiunea 02 

Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material și 

utilizarea informațiilor conținute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit. 

34 
 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

b) Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare  

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare se efectuează în baza „Fișei de verificare a 

eligibilității” (Formular F2GAL) de către experții evaluatori în termen de maxim 20 zile 

lucrătoare și constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate; 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

- verificarea documentelor anexate. 

 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  

Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații sublimentare solicitanților 

(se va folosi Formularul F4GAL - „Fișa de solicitare informații suplimentare”), iar aceștia au 

obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. 

De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite în teren.  

După verificare pot exista două variante:  

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

 

ATENŢIE!  Asociaţia GAL Răsăritul Țării Făgărașului îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării 

proiectului se constată că este necesar. 

c) Selecţia proiectelor 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea 

de finanțare, a documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.  

Rezultatele verificării vor fi consemnate în „Fișa de verificare a criteriilor de selecție”- 

Formularul F3GAL în termen de 2 zile lucrătoare.  

 

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

prezentul ghid. 
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile pentru selecţia periodică . 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de criteriile de 

departajare. 

 

Atenție! Criteriile de selecție și de departajare sunt descrise în cadrul capitolului 7 secținea 

7.1. Selecția proiectelor din prezentul ghid. 

 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.  

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 

Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru transparența procesului de 

selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la 

nivel regional aflat în subordinea MADR, care va semna pe Raportul de Selecție. Avizarea 

Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura 

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

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

GAL.   

 

Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina  web a GAL şi afişat la sediul GAL. 

Termenul de elaborare al Raportului de Selecție Intermediar este de 3 zile lucrătoare. 

 

În baza acestuia, experţii GAL vor transmite în termen de maxim 2 zile lucrătoare 

rezultatele selecției către solicitanți prin Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei ( 

Formular F7 GAL). 

Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile 

și neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maxim 5 zile de la data primirii 

Notificării privind rezultatul evaluării şi selecţiei sau în maxim 8 zile de la data publicării 

Raportului Intermediar de Selecție pe pagina web a GAL. Contestaţiile  semnate de beneficiar 

vor fi depuse la sediul GAL Răsăritul Țării Făgărașului din Sat Șinca Nouă, com. Șinca Nouă, 

Str. Principală , nr. 358,  ( în incinta Primăriei etaj 2 ), de luni până vineri de la 09.00-13.00, 

cod poștal 507210 Județ Brașov. 

În cazul în care vor fi depuse contestaţii, acestea vor fi analizate de către Comisia de 

Soluționare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a 

Comitetului de Selecţie.  

 Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut 

obiectul contestațiilor.  
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În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Solționare a Contestaţiilor va 

emite un Raport de contestaţii ( Formular F8 GAL ) ce va conţine rezultatele analizării 

contestaţiilor.  

Termenul de soluționare a contestațiilor, de către Comisia de Soluționare a 

Contestaţiilor,  este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației la sediul 

GAL, termen care se poate prelungi cu maxim 15 zile lucrătoare în cazul în care Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor este convocată pentru analiza contestaţiilor pentru două sau mai 

multe măsuri sau dacă numărul de contestații este foarte mare. 

 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor şi publicarea 

raportului de contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile 

lucrătoare de la publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 

 

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor, cuprizând rezultatul 

contestațiilor este semnat de membri și aprobat de Președintele Comisiei de soluționare a 

contestațiilor și este comunicat managerului GAL . 

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

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

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

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

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

 

În funcție de relevanța proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

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

fi selectate pentru finanțare. 

 

În baza Raportului de Contestații, dacă este cazul, Comitetul de Selecție a proiectelor va emite 

Raportul de Selecție Final- Formular F9GAL. În Raportul de Selecție Final vor fi 

evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. 

  

Toate verificările se realizează în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, 

datate și semnate de experții evaluatori.Toate fișele de verificare elaborate la nivelul 

GAL se vor gasi pe site-ul Gal-ului www.galrtf.ro -secțiunea procedurii de evaluare și 

selecție. 

 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. 

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

(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 

contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al 

SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform  
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legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele 

implicate de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de 

evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese. 

În urma verificărilor privind evaluarea generală a proiectului, pot exista 

următoarele situaţii:  

 proiectul este eligibil și selectat;  

 proiectul este eligibil şi neselectat; 

 proiectul este neeligibil. 

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea Raportului 

final de selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Brașov. Cererea de Finanțare se depune în 

format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care  

va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al 

Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR. Aici vor fi efectuate 

verificarea conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor depuse, iar proiectele care vor trece de 

aceste două etape vor intra în faza de contractare cu AFIR. 

 

ATENTIE!!! La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezenţi atât solicitantul, cât şi 

un reprezentant al Asociaţiei GAL RTF. În cazul în care solicitantul doreşte, îl poate 

împuternici - prin procură specială, pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

 

CAPITOLUL 10 – CONTRACTAREA FONDURILOR  

10.1 Contractarea fondurilor  

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

teren dacă este cazul, experții OJFIR vor transmite către solicitant şi GAL RTF  

formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de 

finanțare ( formular E6.8.3L ). 

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR 7 Centru Alba Iulia. După semnarea 

Contractelor/Deciziilor de finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către 

GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului legal. 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, 

în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele 

documente: 

- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 

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

-  
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în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi 

eliberat obligatoriu de trezorerie; 

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor 

care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). 

După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, 

desemnat de șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea: 

 Contractului de finanţare (formular C1.1L); 

 Propunerii de angajare a unei cheltuieli; 

 Angajamentului bugetar individual. 

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 

atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită 

prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși 

termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 

Cursul de schimb utilizat se stabileste astfel: 

- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de 

sprijin este cursul euro-lei de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de 

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

web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html 

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

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

pentru care se efectuează plata respectivă.  

Atenție ! Pe durata de valabilitate, beneficiarul va furniza GAL-ului orice 

document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii 

de monitorizare aferenți proiectului.  

 

10.2 Obiectul, durata şi modificarea contractului de finanţare  

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, 

pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se 

va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de 

Finanțare și anexele acestuia. 

 

Expertul AFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

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

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. (numai pentru proiectele care prevăd investiții, investiții și servicii). 

http://www.ecb.int/index.html
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Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maximum 3 ani, pentru proiecte 

care includ investiții cu C+M  și de maximum 2 ani, pentru proiecte care includ investiții fără 

C+M și proiecte de servicii. 

 

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

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

prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.  

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

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

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

 

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și 

completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru 

solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze 

corect angajamentele asumate pe propria răspundere. 

 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare: 

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul 

duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării  

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la 

aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 

liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 

funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost 

selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din 

suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără 

diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii 

Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional. 

 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 

contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

 

ATENŢIE ! Pe tot parcusul derulării Contractelor de finanțare, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de 

evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se 

constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a 

Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului 

legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă 

formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 
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În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, 

inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a 

fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care 

Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de 

beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau 

documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile 

sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund 

realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin 

drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără 

nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare 

nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform 

dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

 

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de 

natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului 

financiar se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

 

Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

10.3 Încetarea contractului de finanțare  

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

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

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează 

Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va  

 

demara procedura de încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar 

nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).  

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării 

scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul 

va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării 

Contractului. 

 

IMPORTANT ! Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL. 

 

CAPITOLUL 11 – AVANSURILE 

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

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

nerambursabilă. 

 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 
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Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR. 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de 

o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată 

de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de 

timp egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a 

Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma 

avansului. 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale 

până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, 

respectiv la ultima tranșă de plată. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 

prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat 

înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la 

Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de 

Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie 

solicitată la prelungire. 

CAPITOLUL 12 – ACHIZIȚIILE  

Achizițiile vor fi realizate de solicitant/partener după semnarea contractului de finanțare. 

Nerespectarea de către beneficiari FEADR a instrucțiunilor privind achizițiile 

publice/private-anexa la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor 

aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri. 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice. 

În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin: 

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

beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în  
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structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie 

etc) și membrii comisiilor de evaluare: 

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

b) fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi;  

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

mai sus. 

B. Conflictul de interese între ofertanţi: 

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

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc): 

a) deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași 

achiziţie (OUG 66/2011); 

b) fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

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

subcontractant; 

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

mai sus.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / 

private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei 

de servicii, lucrări sau bunuri. 

 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările ulterioare. 

 

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea 

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

Manualul de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 

 

CAPITOLUL 13 – TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 

CERERILOR DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular 

AP0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și 

completarile ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor 

avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în 

vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  
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Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport 

de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite 

de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de 

Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR 

(OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).  

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 

către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, 

atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la 

structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

finanțare.  

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, 

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea 

în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a AFIR www.afir.info.  

 

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează 

scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

 

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, 

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria 

răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea  

plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 

perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea 

duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va 

mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.  

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

prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice 

de la data înregistrării cererii de plată conforme. 
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CAPITOLUL 14 – MONITORIZAREA PROIECTULUI  

Durata de monitorizare a contractului de finanţare este durata de monitorizare aferentă 

măsurii pe care se aplică costurile directe, maxim 5 ani în cazul investițiilor. 

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi 

modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, 

numai dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a 

semnării Contractului. 

Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia 

furnizării GAL Răsăritul Țării Fgărașului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau 

agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea 

rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului. 

 

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia 

cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele 

anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta 

trebuie să respecte prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și 

regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a 

Sub-măsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului.  

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de 

implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.  

 

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția 

Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și 

verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt:  

 

 Raportul de activitate intermediar și/sau final, se verifică conform prevederilor 

prezentei proceduri; 

 Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în 

funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor 

privați) / CRFIR (în cazul beneficiarilor publici) 

 Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de 

autorizare plăți.  

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului 

calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanțare și pe baza rapoartelor de 

activitate transmise de beneficiar.  

 

Verificarea  pe teren a activităților proiectelor  

Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și 

un grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul  
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depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi diferit față de 

anticiparea iniţială, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului. 

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile înainte de desfășurarea 

primului eveniment/ primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR 

graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a 

activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.  

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare. Dacă 

beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că graficul 

de realizare iniţial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare. 

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, 

beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul 

de rapoarte de activitate pe care le va depune, precum și data depunerii acestora (săptămâna și 

luna).   

Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de 

către beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate. 

În situația în care perioada/ numărul de activități vizate de un raport de activitate este mai 

mare, se recomandă ca, în funcție de volumul de muncă de la nivelul OJFIR, să se realizeze 

un număr mai mare de vizite pe teren, la un număr mai mare de activități. 

Experții din cadrul SL DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, pot să întreprindă 

vizite pe teren, fără a fi necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. Experții DATLIN sau 

CE SLIN CRFIR pot realiza inclusiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare 

prealabilă, pentru verificarea documentelor care vizează implementarea proiectelor. 

Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul Compartimentului Evaluare 

SLIN OJFIR. Cei 2 experți desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează cel puțin o vizită 

pe teren înaintea depunerii Raportului de activitate. Aceștia pot notifica beneficiarul privind 

data şi ora verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia. 

Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul 

beneficiarului va avea obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de 

beneficiar/ în cadrul proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, 

administrator etc.). 

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea 

Contractului de finanțare.  

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, după caz, CE SLIN 

CRFIR/SL DATLIN) completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După 

verificarea pe teren consemnată în „Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L), experții vor 

completa Secțiunea „Concluzii“ din acest formular. Aici se precizează dacă modalitatea de 

desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu, iar rezultatul verificării poate fi: 
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 „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”); 

  „neavizat” (dacă o parte din căsuțe/toate căsuțele au bifa „NU”). 

În cazul în care, în urma verificării pe teren, experții CE SLIN – OJFIRacordă viza 

“neavizat”,  aceștia vor detalia  motivele pentru care au  acordat  această viză. Dacă o parte 

dintre activități au fost neavizate, acestea pot fi refăcute și cuprinse în Raportul de activitate 

revizuit sau în cadrul următorului Raport de activitate intermediar/ Raportului final.  

În situația în care experții Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren 

la ultima activitate inclusă în graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar și 

constată că modalitatea de desfășurare a activității (cursului/ acțiunii de informare etc.) nu a 

fost corespunzătoare, întreaga activitate va fi considerată neavizată. Această activitate poate fi 

refăcută până la depunerea Raportului final sau a Raportului final revizuit.  

Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții 

OJFIR/ CRFIR/ DATLIN și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către 

experții care au întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință 

concluziile verificărilor. Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la 

concluziile verificatorilor din Fişa de verificare pe teren. 

După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții 

verificatori.  

 

CAPITOLUL 15. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE  

Dosarul Cererii de Finanțare va include, în mod obligatoriu următoarele documente, în funcție 

de etapă (depunerea Dosarului cererii de finanțare, respectiv etapa de contractare). 

La depunerea Cererii de finantare: 

15.1 Documente necesare   

 La depunerea Cererii de finanțare 

1.  PLANUL DE MARKETING/STUDIU 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT 

PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

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

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

membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU 

TERENURILE) PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în  
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cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

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

vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

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

AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează 

investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 

un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru 

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

trebuie însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

7. 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 se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se 

modernizează, după caz 

8.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 

8.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

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

2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform 

ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

8.3. Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. 

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu 

este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 

elementele pe care trebuie să le conțină. 

9.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

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

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

modificările ulterioare (pentru modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) acolo unde este cazul. 

9.2 (pentru investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

10. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 

produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi 

alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel european. 

11. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în conformitate cu  
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Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea 

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

nou - la ultima plată). 

12. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

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

394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 

româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru 

investiţii în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima plată). 

13. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII 

DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE 

„PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE. 

14. DECLARAȚIE CĂTRE GAL PRIVIND RAPORTAREA PLĂȚILOR 

EFECTUATE DE AFIR - Anexa 5 la ghidul solicitantului 

15. MODEL DECLARAȚIE PROPRIA RĂSPUNDERE DEBITOR AFIR. - Anexa 6 la 

ghidul solicitantului 

16. DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL.- Anexa 9 la ghidul solicitantului 

17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) 

 

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 

criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la 

punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, 

ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente 

înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL, 

Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.  

 

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

Documente necesare în vederea contractării fondurilor 

1. DOCUMENT DE LA 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 deruleaza operaţiunile cu AFIR); 

2.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale 

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

pe raza carora îşi au sediul social şi puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este 

proprietar asupra imobilelor) si, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către 

bugetul consolidat 

- Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are datorii  
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fiscale şi sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate. 

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

rambursare prin deconturile de TVA şi/sau alte documente 

aprobate pentru soluţionarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate 

ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru 

compensarea obligaţiilor fiscale de la Sect. A. 

2.2 CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT 

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

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

3. DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info, după caz. 

4. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT 

 

15.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul www.galrtf.ro şi www.afir.info  

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:  

Pe site-ul GAL găsiţi următoarele documente:  

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare  

Anexa 2 – Model acord de cooperare în vederea implementării proiectului 

Anexa 3 - Model plan de marketing 

Anexa 4 - Model studiu de fezabilitate 

Anexa 5 – Model Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

Anexa 6 - Model Declarație pe propria răspundere că nu sunt debitor AFIR 

Anexa 7 – Fișa măsurii 9/3A 

Anexa 8 - Lista UAT HNV 

Anexa 9 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Dosarul CERERII DE PLATĂ:  

Cerere de plată pentru avans ( Cererea de plată pentru solicitarea avansului ); link  

www.afir.info 

Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care 

declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc); link www.afir.info 

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede 

perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată); link www.afir.info  

Declaraţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute); link www.afir.info 

Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare); link 

www.afir.info  

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea 

tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate 

menţionate în Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu  

vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă); link www.afir.info 

 

http://www.galrtf.ro/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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15.3. Anexe la Ghidul Solicitantului  

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare ...........................................................link www.galrtf.ro 

Anexa 2 –Model acord de cooperare în vederea implementării proiectului ..link www.galrtf.ro 

Anexa 3- Model plan de marketing .................................................................link www.galrtf.ro 

Anexa 4- Model studiu de fezabilitate ............................................................link www.galrtf.ro 

Anexa 5 – Model Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

.........................................................................................................................link www.galrtf.ro 

Anexa 6 - Model Declarație pe propria răspundere că nu sunt debitor AFIR 

....................................................................................................................... link  www.galrtf.ro 

Anexa 7 - Fișa măsurii M9/3A .......………………………………….……….…..link www.galrtf.ro 

Anexa 8 – Lista UAT HNV………………….. ...............……...………………… link www.galrtf.ro 

Anexa 9  - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal …..link www.galrtf.ro 

Anexa 10  – Formular F1 GAL- Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare 

……………..…………..…………………………………………..………………….link www.galrtf.ro 

Anexa 11 – Formular F2 GAL – Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare 

......………………………………………………….…………………………………link www.galrtf.ro  

Anexa 12 - Formular F3 GAL – Fișa de verificare a criteriilor de selecție și metodologia de 

verificare ……… ..............………………………………………………………... link www.galrtf.ro 

Anexa 13 - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor și regulamentul de soluționare 

contestații GAL RTF ……………………………………………………….......... link www.galrtf.ro 

 

15.4. AFIR şi GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGRAȘULUI în sprijinul dumneavoastră  

 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se 

încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de 

fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru 

dezvoltare rurală.  

AFIR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09.00-13.00 pentru a vă acorda 

informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau 

sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în 

termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră 

pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde 

consultanţă privind realizarea proiectului.  

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind 

o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR. De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi 

nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă 

adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea 

problemelor. Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi 

informaţi-ne în scris.  

Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și  

http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
http://www.galrtf.ro/
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datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare. Pentru a afla 

detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 

investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 

suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR 

(www.afir.info > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către 

departamentul de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în secţiunea Întrebări 

frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au aplicabilitate 

generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari. 

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Răsăritul Țării Făgărașului pot fi 

consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a GAL Răsăritul Țării Făgărașului, 

sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

 

GAL Răsăritul Țării Făgărașului vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10.00 -

14.00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.    


