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„Sprijin pentru implementarea inovării și  

transferului de cunoștințe de către  

Grupuri Operaționale,  

în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală„ 

 

 
 Etapa 1. Concurs de Idei de proiecte și Cerere Exprimare Interes (CEI)  

Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru 

productivitatea și durabilitatea agriculturii 
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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR Abrev 1) şi constituie un suport informativ 
complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest 
document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.  

 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din cadrul Grupului de 

Actiune Locală Valea Izei-Moisei  prin  Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 

Axa Leader, Sub-măsura 19.2  „Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală”. 

Acesta se constituie într-un suport informativ complex 

pentru întocmirea proiectelor, conform  exigențelor specifice ale 

Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). 

Ghidul Solicitantului  prezintă regulile  pentru pregătirea, 

elaborarea,  editarea  şi depunerea proiectului, precum şi 

modalitatea de selectare, contractare  şi  implementare a 

proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă 

a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări  din  fonduri 

nerambursabile, documentele care trebuie prezentate, modelul 

Cererii de Finanţare si anexele acesteia, precum şi alte informaţii 

utile realizării proiectului dumneavoastră şi completării corecte a 

documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi 
rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare 
sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi 
publicată in timp util pe pagina de internet 
www.galvaleaizeimoisei.ro 

 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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IMPORTANT! 

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

AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe 
paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro  

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin 
telefon, e-mail sau pe pagina de internet  

 Contact GAL VI-M 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://galvaleaizeimoisei.ro/contact/  

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 
Strada Principală, Nr. 1300 
Comuna Moisei, Județ Maramureș 
Telefon Mobil: 0743 088 629 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
Cod Poștal:     437195 
Email:             galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  
                       office@galvaleaizeimoisei.ro 

Web:               www.galvaleaizeimoisei.ro  

http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/
http://galvaleaizeimoisei.ro/contact/
mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.ro
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
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INTRODUCERE 

Prezentul Ghid este elaborat având ca și referință  

a) Regulamentul UE 1305 (UE_Reg1305, 2013) , art. 35, alin.1,lit.c), și alin.2, lit. a) și b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35: Cooperare 

 (1) Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova forme de cooperare care implică cel   

       puţin două entităţi şi în special: 

a) abordări de cooperare între diferiţi actori din sectorul agricol, sectorul forestier şi lanţul alimentar din 

Uniune, precum şi alţi actori care contribuie la realizarea obiectivelor şi priorităţilor politicii de dezvoltare 

rurală, inclusiv grupurile de producători, cooperativele şi organizaţiile inter - profesionale; 

b) crearea de clustere şi reţele; 

c) înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale din cadrul PEI privind productivitatea şi durabilitatea 

agriculturii, la care se face referire la articolul 56. 

 

 (2) Cooperarea în temeiul alineatului (1) se referă, în special, la următoarele: 

a) proiecte-pilot; 

b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricol, alimentar şi forestier; 

c) cooperarea între micii operatori în ceea ce priveşte organizarea de procese de lucru comune şi 

partajarea echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea şi/sau comercializarea de servicii turistice 

aferente turismului rural; 

d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri 

scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a dezvoltării acestora; 

e) activităţi de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi a pieţelor 

locale; 

f) acţiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea; 

g) abordări comune privind proiectele de mediu şi practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficientă 

a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile şi conservarea peisajelor agricole; 

h) cooperare orizontală şi verticală între actorii din cadrul lanţurilor de aprovizionare în ceea ce priveşte 

furnizarea durabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente şi de energie şi în 

cadrul proceselor industriale; 

i) punerea în aplicare, în special de către grupuri de parteneri din domeniul public şi din cel privat, 

altele decât cele definite la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013, a Strategiilor de Dezvoltare Locală, altele decât cele definite la articolul 2 alineatul 

(19) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care abordează una sau mai multe dintre priorităţile 

Uniunii în materie de dezvoltare rurală; 
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Art.56 și 57  (Reg1305_2013_UE_FEADR_sprijindezvoltarerurala, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) PNDR , fișa Măsurii 16 Cooperare (MADR_FisaMasurii_16_art35, 2015), pag.6 
 
Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, 

noi produse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Art. 56: Grupurile operaţionale 

(1)Grupurile operaţionale PEI fac parte din PEI privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii. 

Acestea sunt înfiinţate de părţi interesate precum fermieri, cercetători, consultanţi şi întreprinderi 

implicate în sectorul agroalimentar, relevante pentru îndeplinirea obiectivelor PEI. 

(2)Grupurile operaţionale PEI stabilesc proceduri interne care să asigure că modul lor de operare şi 

procesul lor decizional sunt transparente şi că sunt evitate situaţiile de conflicte de interese. 

(3)Statele membre decid în cadrul programelor lor în ce măsură vor sprijini grupurile operaţionale. 

 

 Art. 57: Sarcinile grupurilor operaţionale 

 (1)Grupurile operaţionale PEI elaborează un plan care conţine următoarele elemente: 

a) descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat; 

b) descriere a rezultatelor preconizate şi a contribuţiei la obiectivul PEI de creştere a productivităţii 

şi de gestionare durabilă a resurselor; 

 (2)Atunci când implementează proiectele lor inovatoare, grupurile operaţionale: 

a) iau decizii privind elaborarea şi implementarea acţiunilor inovatoare; şi 

b) implementează acţiuni inovatoare prin intermediul unor măsuri finanţate prin programele de 

dezvoltare rurală; 

(3)Grupurile operaţionale diseminează rezultatele proiectelor lor, în special prin intermediul reţelei  

     PEI. 

Submăsuri: 
16.1 - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și 
            durabilitatea agriculturii; 
16.2 - Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii; 
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c) SDL  GAL VI-M și Măsuri de Cooperare incluse în SDL GAL VI-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Măsuri de Cooperare (art.35) incluse în SDL GAL VI-M 
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CAPITOLUL I  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI   

1.1. DEFINIȚII/ DICȚIONAR 

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

planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;  

Angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un solicitant 

al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a 

sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt prevăzute în fişele 

măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională;  

An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare în 

primul an sau actelor adiţionale în anii următori.  

Autoritate de Management - structură din cadrul MADR ce are ca atribuţii principale elaborarea 
strategiilor şi politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale şi îndeplineşte funcţiile de Autoritate de 
Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 
familială care a realizat un proiect cooperare şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru 
accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cercetarea fundamentală - activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată (acțiune neeligibilă în cadrul 
proiectului);  

Cerere de Finanţare - solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează 

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

nerambursabile;  

Cerere Exprimare Interes (CEI) - cerere de finanţare specifica măsurii de Cooperare, Grupuri 

Operaționale;  

Cofinanţare publică - fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  

Colaborator extern - persoană fizică, persoană fizică autorizată, ÎI, IF sau juridică ce colaborează cu 

Parteneriatul la o acțiune/activitate specifică acestuia, prin acordarea de expertiză specifică ce nu poate fi 

asigurată de către membrii parteneriatului;  

Comercializarea produselor agricole - conform definiţiei din R (UE) 651/2014 înseamnă deținerea 
sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte 
forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători 
sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o 
vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de 
produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități; 

Contract de Finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, 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; 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 1/1A 
                                                                                                                                                 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020  
                                                                                                                                                     Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  
                                                                       FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Pagina 10 

Contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate 

acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;  

Comercializarea produselor agricole - conform definiţiei din R (UE) 651/înseamnă deținere sau 

expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme 

de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 

prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 

efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse 

agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități; 2a se vedea alin (11) 

pag. 3 pentru definiţie aprofundată 

Complementaritate măsuri - Prin SDL se propun măsuri complementare, în sensul că beneficiarii 

direcți ai unei măsuri sunt incluși în categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile țintă) ai altor măsuri. 

Conflict de interese - orice situație care împiedică părțile semnatare ale acordului de cooperare să 

aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitile prevăzute în Contractul de 

Finanţare într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viața 

personală, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj 

pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul 4 inclusiv. Dispozițiile menționate mai 

sus se aplică partenerilor, contractorilor, angajaților beneficiarului implicați în realizarea prevederilor 

prezentului contract. 

Decizie de finanțare - document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 

între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;  

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

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

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

Eligibil - reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR; 

Eligibilitate - îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate 

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

Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

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

contractării;  

Eligibilitate - suma criteriilor pe care un beneficiar 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; 

Fermieri - persoane fizice sau juridice (de drept public său 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 exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă; 

                                                           
2 Prezentul regulament ar trebui să se aplice prelucrării și comercializării produselor agricole, doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții. În sensul prezentului 

regulament, nici activitățile care se desfășoară în exploatațiile agricole și sunt necesare în vederea pregătirii unui produs pentru prima vânzare, nici prima 
vânzare de către un producător primar către revânzători sau prelucrători, nici orice activitate de pregătire a unui produs pentru prima vânzare nu ar trebui 
considerate activități de prelucrare sau de comercializare. 
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Fișa măsurii (FM) - reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil 

oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează 

categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 

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

pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii/sub-măsurii şi care nu trebuie 

returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform 

proiectului aprobat de AFIR;  

       GAL - Grup de Acțiune Locală (GAL) - parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

       GAL VI-M - Gal Valea Izei-Moisei 
       Grup operațional potenţial - parteneriat fără personalitate juridică constituit conform prezentului ghid 
care a depus o CEI și care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 
       IMM - Intreprinderi mici și mijlocii (conf. L 346/2004): acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

a) Au un nr. mediu anual de salariați mai mic de 250; b) Realizează o cifră de afaceri anuală netă 

de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc 

echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. 

       IMM nou înfiinţat (start-up) - micro-întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii cererii de 

finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani 

fiscali;  

       IMM în dificultate - în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de  

Stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. Potrivit acestor reglemntări „întreprindere 

în dificultate” este: 

a) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate  
din capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni; 

b) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi  
             supusă unei proceduri de insolvenţă; 

Chiar în cazul în care nici una din condiţiile a) sau b) nu este îndeplinită, o întreprindere este considerată în 

dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează 

pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar. 

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

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

Intermediar - acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. 

Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea 

reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra produsului 

și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului); 

Investiţie nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care  

Se realizează pe amplasamente noi, sau pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia, sau 

pentru construcţii aparţinând unităţilor cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă 

destinaţia iniţială;  
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       Întreprindere autonomă - întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/sau 
drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în 
întreprinderea dumneavoastră; 
       Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între care 

există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe 

întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi 

(din aval). 

       Întreprinderea legată - este întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi/sau drepturile 

de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval. Intermediar - acea entitate care achiziționează 

produsul de la fermier în scopul? Comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă 

procesează materia primă proprie sau procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, 

cel din urmă deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului);  

Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între 

producător și consumator3; 

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”;  

Marcă - este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor/serviciilor 

unei persoane fizice/juridice de cele aparţinând altor persoane. 

Măsură - definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o 

sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

Modernizare - cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii 

şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de 

investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele 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. 

  Partener - persoană fizică sau juridică (de drept public său privat), care acționează pentru atingerea 

scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare.  

Exemplu: o asociaţie profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o întreprindere 

privată etc; 

„Piața locală” - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la exploatația 

de origine a produsului. Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează 

în limita de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a 

produsului/produselor și punctul de comercializare. Distanța dintre exploatația de origine a 

produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS. Se va avea în 

vedere distanța rutieră cea mai scurtă. Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este 

necesară. Distanța va fi verificată de AFIR. 

                                                           
3 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf 
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Potenţial beneficiar - parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care este eligibil 

(care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 

dorește să depună sau a depus un proiect pentru a obține fonduri nerambursabile dar nu a încheiat încă un 

contract de finanţare cu AFIR; Lider de proiect - este PFA, ÎI, IF său persoana juridică (de drept public său 

privat) desemnată prin acordul de cooperare să reprezinte parteneriatul în relaţia contractuală cu AFIR, 

conform legislaţiei în vigoare. 

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 eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa 

tehnică a măsurii/submăsurii/schema de ajutor de stat/schema de minimis conform criteriilor aprobate şi 

detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului; 

Proiecte de servicii - respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de 

evenimente, instruiri, realizarea de studii, monografii etc.; 

Producţie primară - conform REG.178, art3. Definiţii alin.17. „producţia primară” înseamnă producţia, 

creşterea sau cultivarea produselor primare, incluzând recoltarea, mulsul şi producţia de animale de 

crescătorie înainte de abatorizare. Ea include, de asemenea, vânătoarea şi pescuitul, precum şi 

colectarea produselor de la animale şi plante sălbatice;  

Produse primare - înseamnă produse rezultate din producția primară, inclusiv produse ale solului, 

creșterii animalelor, vânătorii și pescuitului (art.2 Definiţii, pct. 9b) din Invalid source specified.; 

Registrul debitorilor - reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul  

AFIR, permanent actualizată, care asigură evidenţa clară a tuturor debitelor financiare înregistrate, precum 

şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, respectiv recuperare, modificare, 

anulare; 

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

conform legislaţiei în vigoare. 

Renovare - toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor 

tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) precum și 

lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, 

securitate, etc.) și al siguranțeiîn exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) 

în general, intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, 

fără posibilitatea de schimbare volumetricăși planimetrică sau modificareadestinației inițiale; 

Sinergie - mai multe măsuri distincte care împreună contribuie la realizarea uneia dintre 

prioritățile strategiei; 

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

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

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

 

ABREVIERE EXPLICAȚII 

AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

CCFE  Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene ; 

CE SLIN – CRFIR/OJFIR  
Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 
Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CEI 
Cerere Exprimare Interes (cerere finantare specifica Masurii 
cooperare/ grupuri operationale;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR 

Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 
Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale; 

ANPM  Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 

ANSVSA 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; 

CCFPP  Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu; 

CF 
Cerere finantare ; Formular ce trebuie completat de catre potentialii 
beneficiari de finantare nerambursabila prin PNDR; 

CJC Compartimentul Juridic și Contencios; 

CRFIR  
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul 
AFIR; 

DAF Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

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

DCA Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 
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DCP Direcţia Coordonare Programe - AFIR; 

DECPFE  Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene; 

DGA CRFIR 
Director General Adjunct Centrul Regional pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 

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

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

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

DRP Direcţia Relaţii Publice – AFIR; 

DSP Direcția de Sănătate Publică; 

DSVSA  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

FEADR  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

FS Fisa Măsurii- Fișa Tehnică a Măsurii; 

GAL Grup de Acțiune Locală; 

GO 
Grup Operațional - Grupurile operaţionale reprezintă un element-
pivot al parteneriatului european pentru inovare ("PEI") privind 
productivitatea şi durabilitatea agriculturii. (reg.1305); 

GS Ghid pentru Solicitanții de finanțare/ Ghid Solicitant; 

LEADER  
Liaison Entre Actions de Développement de l'Économique Rurale - 
Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale;  

MADR  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

MSI  Ministerul pentru Societatea Informațională; 

OJFIR 
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul 
AFIR; 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

SCP Serviciul Contabilizare Plăți;  

SDL  Strategia de Dezvoltare Locală; 

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

SLIN – CRFIR  
Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SLIN – OJFIR  
Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului 
Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SM - Serviciul 
Metodologie - AFIR; 

 Serviciul Metodologie – AFIR; 

SMER - Serviciul 
Monitorizare, Evaluare, 
Raportare – AFIR; 

Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR; 
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CAPITOLUL II  PREVEDERI GENERALE  

Contribuția măsurii din SDL la domeniile de intervenție, obiectivele generale și specifice ale 

măsurii 

 

2.1. FIȘA TEHNICĂ A MĂSURII M1/1A GAL VI-M 

În SDL GAL Valea Izei-Moisei (GAL VI-M_SDL_v1, 2016) s-a prevăzut Măsura 1/1A GO 

2.1.1.FIȘA MĂSURII 1/1A GAL VI-M (GAL VI-M_SDL_v1, 2016)_pagina16-19 

 

Denumirea măsurii – “Sprijin pentru implementarea inovării și transferului de cunoștințe de către 

Grupuri Operaționale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurală“ 

CODUL Măsurii -  Măsura 1 / 1A 

Tipul măsurii:          □   X INVESTIȚII 

□ X SERVICII  

□    SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

Conform analizei SWOT, în microregiune exista o mare fragmentare a sectorului agricol în exploataţii mici 

care nu sunt competitive şi nu au capacitatea necesară (din punct de vedere informaţional şi financiar) de a 

se dezvolta. În ciuda potenţialului de procesare a produselor din lapte şi carne, precum şi a legumelor şi 

fructelor, industria alimentară este aproape inexistentă. Studiul “Potenţial agricol şi procesare” realizat de 

MADR pentru elaborarea PNDR 2014-2020 la nivelul tuturor UAT-urilor din mediul rural indica un potenţial 

mijlociu în majoritatea UAT-urilor care fac parte din microregiune, pentru următoarele categorii de produse 

agricole: colectare şi procesare lapte, abatorizare bovine, ovine şi caprine, prelucrare carne bovine, porcine, 

ovine şi caprine. 

În contextul lipsei facilităţilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare şi comercializare a produselor 

agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor şi de 

incapacitatea de valorificare eficientă a produselor agricole pe lanţuri scurte şi pieţe locale. Această situație 

generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din microregiune și în mod 

implicit, asupra nivelului de competitivitate.  

În concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita transferul de tehnologie prin 

implementarea de proiecte pilot şi/sau dezvoltarea de noi produse, practici şi tehnologii, pentru a-i ajuta pe 

fermieri și micii întreprinzători să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea afacerilor, 

sau provocările legate de mediu. Acţiunile GO va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte 

mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova 

entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi 

reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și pentru 

îmbunătățirea competitivității economiei rurale. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a 
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factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un 

efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra 

nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. 

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: o gamă limitată de produse 

agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al 

sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing. 

În teritoriul GAL VI-M există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare a mărcilor locale 

prin includerea acestora în schemele de calitate UE. Care odată valorificat și dezvoltat, poate să aducă zonă 

la nivelul târgurilor internaţional de produse tradiționale și să dezvolte economia locală.  

Inovarea poate fi încurajată și creată în diferite moduri:  

• Implementarea de proiecte pilot de către GO; 

• Multiplicarea rezultatelor cercetării realizate de alte GO şi la alte entităţi; 

• Dezvoltarea de noi produse, practici şi tehnologii; 

 

2.1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 

c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea 

şi menţinerea de locuri de muncă; 

 

2.1.3. Obiective specifice ale măsurii  

Creșterea valorii adaugate a produselor prin: 

a) Implementarea de proiecte pilot; 

b) Multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO și la alți beneficiari; 

c) Dezvoltarea de noi produse, practici și tehnologii; 

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

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

principală şi deoarece proiectele pilot pot fi din din toată sfera de activităţi ale dezvoltării rurale, măsură 

contribuie secundar şi la alte priorităţi: 

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 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

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 reziliență 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 a) proiecte pilot; 

Punctul b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul agricol, alimentar şi forestier; 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A „Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării 

în agricultură în silvicultură și în zonele rurale”. 

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

• Inovare: 

Proiectele pilot vor fi rezultatul unor cerectări în domeniul dezvoltarii rurale. 

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Introducerea unor tehnologii inovative va contribui și la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M2/1B,M3/1B,M4/2A,M5/3A,M7/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2/1B,M3/1B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor prin aplicarea rezultatelor cercetării în 

exploataţii 

• rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creşterea competitivităţii sectorului agricol) pentru mai mulţi 

beneficiari direcţi prin multiplicarea rezultatelor proiectului şi la alţi beneficiari 

 

2.1.4. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte 
principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi 
procedurile privind siguranţa alimentelor;  
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor 
alimentare;  
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014 
2020 și/sau  
Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020-
2030; 
 

2.1.5. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim două entități şi în a 
cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 
• Institutii de cercetare; 
• Fermieri,cooperative,grupuri de producători; 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; 
Este obligatoriu ca una dintre entitatile din parteneriat sa fie cu domeniul de activitate-cercetare; 
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Beneficiari indirecți (grup țintă): 
• Populația locală; 
• Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sanatate, 

educație etc. 
 

2.1.6. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

R. (CE) nr. 1305/2014; 

  

2.1.7. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

• Implementarea de proiecte pilot; 
• Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul dezvoltarii de noi produse, practici, procese si 

tehnologii in sectorul agricol,alimentar si forestier; 
Operațiunile de mai sus vizează implementarea de proiecte a căror tematică va fi în concordanță cu Strategia 

Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014-2020 și/sau Strategia de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020-2030 

Prin această măsură se acordă sprijin pentru costurile de cooperare care constau în: costuri de organizare 

a cooperării și costuri directe ale proiectului, respectiv cele care rezultă din planul de afaceri, de obicei cele 

de investiții. Înființarea GO și reralizarea planului de afaceri va fi susținută prin altă măsură. 

Această măsură contribuie la implementarea PEI-AGRI, prin funcționarea GO, iar rezultatele proiectelor vor 

fi diseminate pe o perioadă de 6 luni, cu recomandarea preluării lor în alte proiecte. 

 

2.1.8. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Implementează proiectul pilot care trebuie dovedit printr-un document oficial care să certifice că este 
rezultatul unei cercetări; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri din care să rezulte caracterul de noutate pentru 
produse, procese, tenologii; 

 Partenerii care sunt fermieri își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – 
teritoriale din teritoriu GAL; 

 Solicitantul chiar dacă este un parteneriat existent, trebuie să dovedească că depune un proiect nou; 
 

2.1.9.Criterii de selecție 

 Principiul relevanței proiectului pentru specificul economiei locale; 

 Principiul numărului de beneficiari indirecți care vor prelua rezultatele proiectului și le vor implementa 
după activitatea de disemiare; 

 Principiul produselor de calitate; 

 Principiul asocierii (GO-uri care vor avea în componență forme asociative); 

 Principiul conformității cu temele de cercetare din Strategia de cercetare 2014-2020-2030; 
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Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 
financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 
2.1.10. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; (dezvoltarea de noi produse și tehnologii); 

 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100% (proiecte pilot); 

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanță și proiectare (10%) vor fi costuri 
pentru funcționarea GO, diferența fiind costurile directe de implementare a planului de afaceri. Operațiunile 
se vor supune regulii de „minimis „ dacă va fi cazul. 
Valoarea proiectelor: maxim 100.000,00 € 
 
2.1.11. Indicatori de monitorizare 
 

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare 

1A Cheltuieli publice totale 100.000,00 € 

2.1.12. Programul European de Inovare (EIP, ro PEI) - sumar 

 

 

 

 

 

Pe baza studiului acestora  s-au sintetizat următoarele: 

Obiective și obiective principale: două obiective principale pentru EIP Agricultură: 

 

(1) Anularea tendinței recente de diminuare a creșterii productivității până în 2020 (indicator 

de productivitate și eficiență);   

(2)  Asigurarea funcționalității solului în Europa la un nivel satisfăcător până în 2020 

(indicator pentru sustenabilitatea agriculturii). 

 

Domeniile și acțiunile prioritare: Patru provocări sunt abordate ca prioritate:  

(1) Eficiența resurselor, inclusiv ariile de acțiune ale adaptării la schimbările climatice și atenuării 

acestora, Plantele și animalele rezistente și sănătoase, Utilizarea durabilă și mai eficientă a inputurilor, 

Optimizarea și diversificarea producției agricole și forestiere, Folosirea în cascadă a biomasei, Utilizarea 

capacităților de auto-reglementare, Creșterea productivității de-a lungul lanțului de proteine, precum și 

probleme legate de nutriție și calitate;  

(2) Furnizarea de bunuri societale și de mediu și servicii ecosistemice;  

(3) Stabilirea unui lanț durabil de consum și de aprovizionare, care să cuprindă zone de acțiune de 

interacțiune între aspectele economice, sociale și de mediu ale durabilității; Consum durabil; Producţia de 

ATENȚIE!  

În contextul lipsei de experiență în România pe parteneriate de tip Grupuri Operaționale, pe modelele Programului 

European de Invoare (PEI) , considerăm util pentru cei interesați în documentarea suplimentară  să parcurgă și 

documentațiile de referință EU din bibliografie.  

00 
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mâncare şi procesare, lanțuri scurte de aprovizionare și parteneriate urbane rurale, nealimentare (cerere), 

managementul deșeurilor și sănătatea publică;  

(4) Cultura inovării, incluzând domeniile de acțiune ale culturii inovării ca concept general, Stimularea 

abordărilor holistice, Stimularea abordărilor ascendente și interactive / participative, Implicarea largă a 

părților interesate și a parteneriatului rural-urban și Schimbul, transferul și accesul la cunoaștere și 

experienţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Priorități PEI și GO GAL VI-M 

Obiective și obiective principale: două obiective principale pentru EIP Agricultură: 
(1)Anularea tendinței recente de diminuare a creșterii productivității până în 2020 (indicator de productivitate și    
    eficiență);   
(2)Asigurarea funcționalității solului în Europa la un nivel satisfăcător până în 2020 (indicator pentru 
sustenabilitatea 
     agriculturii). 

 Domeniile și acțiunile prioritare: Patru provocări sunt abordate ca prioritate:  
(1) Eficiența resurselor, inclusiv ariile de acțiune ale adaptării la schimbările climatice și atenuării acestora, Plantele 
și animalele rezistente și sănătoase, Utilizarea durabilă și mai eficientă a inputurilor, Optimizarea și diversificarea 
producției agricole și forestiere, Folosirea în cascadă a biomasei, Utilizarea capacităților de auto-reglementare, 
Creșterea productivității de-a lungul lanțului de proteine, precum și probleme legate de nutriție și calitate;  
(2) Furnizarea de bunuri societale și de mediu și servicii ecosistemice;  
(3) Stabilirea unui lanț durabil de consum și de aprovizionare, care să cuprindă zone de acțiune de interacțiune 
între aspectele economice, sociale și de mediu ale durabilității; Consum durabil; Producţia de mâncare şi procesare, 
lanțuri scurte de aprovizionare și parteneriate urbane rurale, nealimentare (cerere), managementul deșeurilor și 
sănătatea publică;  
(4) Cultura inovării, incluzând domeniile de acțiune ale culturii inovării ca concept general, Stimularea abordărilor 
holistice, Stimularea abordărilor ascendente și interactive / participative, Implicarea largă a părților interesate și a 
parteneriatului rural-urban și Schimbul, transferul și accesul la cunoaștere și experienţă. 

 

PEI 

Îmbătrânire activă 

și sănătoasă 
https://ec.europa.eu/eip/

ageing/home_en  

Sursa primară: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip 

Prelucrare grafică, adaptare, traducere GAL VI-M 

 

PEI 

Agricultură Sustenabilă și 

Productivă 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/  

PEI 

Orașe și 

Comunități 

Inteligente 
https://ec.europa.eu/eip/s

martcities/index_en.htm  

PEI 

pentru APĂ 
https://ec.europa.eu/environment/water/

innovationpartnership/index_en.htm  

 

PEI 

pentru materii prime 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw

-materials/policy-strategy_en  
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http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en
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Figura 3. Priorități PEI vs. Priorități GAL VI-M 

 

Domeniile și acțiunile prioritare: 
Patru provocări sunt abordate 
ca prioritate:  
(1) Eficiența resurselor, inclusiv 
ariile de acțiune ale adaptării la 
schimbările climatice și atenuării 
acestora, Plantele și animalele 
rezistente și sănătoase, 
Utilizarea durabilă și mai eficientă 
a inputurilor, Optimizarea și 
diversificarea producției agricole și 
forestiere, Folosirea în cascadă a 
biomasei, Utilizarea capacităților 
de auto-reglementare, Creșterea 
productivității de-a lungul lanțului 
de proteine, precum și probleme 
legate de nutriție și calitate;  
(2) Furnizarea de bunuri 
societale și de mediu și servicii 
ecosistemice;  
(3) Stabilirea unui lanț durabil 
de consum și de aprovizionare, 
care să cuprindă zone de acțiune 
de interacțiune între aspectele 
economice, sociale și de mediu 
ale durabilității; Consum durabil; 
Producţia de mâncare şi 
procesare, lanțuri scurte de 
aprovizionare și parteneriate 
urbane rurale, nealimentare 
(cerere), managementul deșeurilor 
și sănătatea publică;  
(4) Cultura inovării, incluzând 
domeniile de acțiune ale culturii 
inovării ca concept general, 
Stimularea abordărilor holistice, 
Stimularea abordărilor ascendente 
și interactive / participative, 
Implicarea largă a părților 
interesate și a parteneriatului 
rural-urban și Schimbul, transferul 
și accesul la cunoaștere și 
experienţă. 

 

(1) 

Eficiența 

resurselor 

 

Plante și 
animalele 
rezistente 

și 
sănătoase 

 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita 

transferul de tehnologie prin implementarea de proiecte pilot şi/sau 

dezvoltarea de noi produse, practici şi tehnologii, pentru a-i ajuta pe 

fermieri și micii întreprinzători să depășească și să aplaneze 

problemele legate de dezvoltarea afacerilor, sau provocările legate 

de mediu. Acţiunile GO va ajuta la abordarea dezavantajelor legate 

de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din 

teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova 

entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. 

Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare 

pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și 

pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. Analiza 

SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să 

stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această 

situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra 

viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra 

nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul 

existent în zona urbană. 

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații 

se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute 

la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul 

fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de 

diversificare și de marketing. 

În teritoriul GAL VI-M există un potențial încă nevalorificat, de 

recunoaștere și promovare a mărcilor locale prin includerea acestora 

în schemele de calitate UE. Care odată valorificat și dezvoltat, poate 

să aducă zonă la nivelul târgurilor internaţional de produse 

tradiționale și să dezvolte economia locală.  

Inovarea poate fi încurajată și creată în diferite moduri:  

• Implementarea de proiecte pilot de către GO; 

• Multiplicarea rezultatelor cercetării realizate de alte GO şi 

la alte entităţi; 

• Dezvoltarea de noi produse, practici şi tehnologii; 
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CAPITOLUL III  DEPUNEREA PROIECTELOR  

3.1. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL  

Conform cu SDL CAPITOLUL XI  PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR 

DEPUSE ÎN CADRUL SDL 

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 și anexe.  

Evaluarea proiectelor depuse la GAL 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL care au atribuții în fișa postului, 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 al 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. Punctajele se aprobă de catre Consiliul Director al GAL. Toate verificările efectuate de către 

angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un 

angajat care completează și un angajat care verifică. 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 catre un Comitet de Selecție alcătuit din 7 membri  (reprezentanţi 

ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri privaţi 

şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile  (conform tabelului de mai jos).  Fiecare membru are un 

supleant. Componenţa nominală a comitetului de selectare este stabilita 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, iar 

reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din totalul membrilor. 

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, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu 

depășească 25% din numărul membrilor. 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, 
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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 acestora au fost declarate neeligibile sau nu au 

fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. 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 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. 

 

Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie: 
PARTENERI PUBLICI 

Partener Funcţia în CS Tip/ Observaţii 

Comuna Moisei Primar Moisei 

Comuna Strâmtura Primar Strâmtura 

Comuna Botiza Primar Botiza 

PARTENERI PRIVAŢI 

Partener Funcţia în CS Tip/ Observaţii 

Motoc Gheorghe/ SC Gival Petroleum SRL Titular Moisei 

Tiseliță Carmen/ SC Casa Denisa SRL Titualr Șieu 

SOCIETATE CIVILĂ 

Partener Funcţia în CS Tip/ Observaţii 

Fundația Oșanul Președinte Moisei 

Asociația Crescătorilor de Animale Președinte Șieu 

PARTENERI PUBLICI SUPLEANȚI 

Parteneri Funcția în CS Tip/ Observații 

Comuna Rozavlea Primar  Rozavlea 

Comuna Poienile Izei Primar Poienile Izei 

Comuna Săcel Primar Săcel 

PARTENERI PRIVAȚI SUPLEANȚI 

Parteneri Funcția în CS Tip/ Observații 

Pop Vasile/SC Răchita SRL Titular Vișeu de Jos 

Dr. Granea R. Ovidiu/ Cabinet Medical Individual Titular Săcel 

SOCETATE CIVILĂ SUPLEANȚI 

Partener Funcția în CS Tip/ Observații 

SC Instant Tour SRL Titular Poienile Izei 

SC Crăciun & Turza SRL Titular Strâmtura 
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3.2. CONFLICTUL DE INTERESE 

Conform CAPITOLUL XII din SDL GAL VI-M DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A 

POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE  

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional la nivelul GAL Valea Izei-Moisei şi pentru a evita 

orice potenţial conflict de interese, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

-procedura de selecție a propunerilor de proiecte va fi o procedură scrisă, pe bază de grilă de evalure a 

eligibilității și a calității tehnice; 

-angajații GAL și/ sau evaluatorii independenți contractați conform legislației în vigoare care vor avea rol în 

verificarea și evaluarea propunerior de proiecte nu vor face parte din Comitetul de Selecție (CS); în cazul în 

care au verificat/evaluat un proiect nu vor face parte nici din Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CSC), 

dacă pentru acel proiect se va depune contestație; 

-membrii CS nu vor face parte din CSC. CS va fi format din membrii GAL în număr impar, iar 51 % din 

voturile privind deciziile de selecție vor fi exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice; 

toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în CS, în CSC sau 

angajaţii ai GAL/ evaluatorii implicaţi în procesul de evaluare) vor trebui să completeze o Declaraţie privind 

evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Cap. 

2, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. În conţinutul Declaraţiei pe propria răspundere se 

vor menţiona cel puțin următoarele aspecte: numele şi prenumele declarantului; funcţia deţinută la nivel 

GAL; rolul in cadrul procesului de evaluare, CS/CSC; luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul 

de interes aşa cum este acesta prevăzut la art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Cap. 2, Secţiunea II – Reguli în 

materia conflictului de interes; asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu 

este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale 

privind falsul în declaraţii; Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CS, 

CSC sau unuia dintre angajaţii GAL/ evaluatorii contractați implicaţi în verificarea și evaluarea proiectelor 

sau unei rude sau afin al acestuia, sau aparține unei entităţi juridice în care acestă persoană are 

implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale (Legea 161/2003, OUG 66/2011, HG 

875/2011, legile 78/2000, 215/2001, 161/2003, 393/2004, 286/2009 cu modificările și completările 

ulterioare) şi comunitare (Regulamentul CE 966/2012) aplicabile, va solicita în scris înlocuirea sa și va 

prezenta o declarație în care să explice natura relației/interesului respectiv, asumare faptului că nu va 

participa la procesul de verificare și selecție a proiectelor, nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv 

pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză și, ca urmare nici la vot.În cazul în care se constată că nu 

se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, aşa cum sunt definite în legislaţia în vigoare, 

proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanţat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislaţiei. 

Respectarea acestor obligativități va fi verificată de structurile teritoriale ale Autorității de Management/ 

Agenției de Plăți. O procedură similară se va respecta și în cazul subcontractării de evaluatori independenți 

și în cazul altor achiziții GAL. Se va respecta legislația în vigoare privind achizițiile publice. Angajații GAL/ 

evaluatorii independenți vor face verificarea, evaluarea și selecția ofertelor, precum și soluționarea 

contestațiilor. Membrii Comisiei de Evaluare și Selecție a ofertelor/ CSC vor întreprinde toate diligențele 
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pentru evitarea conflictului de interese și vor da o declarație te neîncadrarea în situațiile conflictului de 

interese. Verificarea conflictului de interese se va face conform instrucțiunilor/ghidului actualizat al ANAP.  

3.3. FLUX PROCEDURAL GENERAL PENTRU PROCESUL DEPUNERII, SELECȚIEI, EVALUĂRII, 

APROBĂRII, MONITORIZĂRII PROIECTELOR DEPUSE LA GAL VI-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4. Flux procedural de procesare proiecte la GAL VI-M                          

Flux Procedural pentru accesarea fondurilor structural nerambursabile prin GAL VI-M 

GAL realizează activități de animare și elaborează documentele de accesare. 

GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare 

mass-media 

 Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare 

Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel GAL, 

utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte 

Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor-dacă este cazul) sunt depuse la AFIR 

AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate 

AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și semnarea 

contractului de finanțare 

Beneficiarul semnează contractual de finanțare cu AFIR 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

ad
r.

ro
/d

o
cs

/d
ez

vo
lt

ar
e-

ru
ra

lă
/A

xa
_L

EA
D

ER
/2

0
1

4
-2

0
2

0
/O

M
A

D
R

-9
0

-d
in

-7
-a

p
ri

lie
-a

p
ro

b
ar

e-
G

h
id

-G
A

L-
im

p
le

m
e

n
ta

re
-S

D
L.

P
D

F 

C
o

n
fo

rm
 G

h
id

 Im
p

le
m

en
ta

re
 V

0
:1

_7
 a

p
ri

lie
 2

0
1

7
, H

o
tă

râ
re

a 
M

in
is

tr
u

lu
i 

1 

6

 

2

 

3

 

4

 

5

 

7

 

Beneficiarul depune cererea de plată la GAL 

AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile 

GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarul le depune la AFIR 
9

 

8

 

10

 

P2 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurală/Axa_LEADER/2014-2020/OMADR-90-din-7-aprilie-aprobare-Ghid-GAL-implementare-SDL.PDF
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3.4. FLUX PROCEDURAL SPECIFIC MĂSURII M1/1A (ECHIVALENT SM16.1 ȘI SM16.2)  
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                                     Idee(i)/ GO calificată(e) pentru prefinanțare Etapa 2 

 

 

                                                                       
                                              Pregătire/ Lansare Apel Selecție Etapa II 

 

 

 

 

 
  Figura 4. Flux procedural specific Măsurii M1/1A GO (2 etape) 

GO Start 

ETAPA I  Concurs de idei de proiecte și cerere de interes (CEI) 

FAZA 1  Concurs de idei de proiecte și cerere de interes (CEI) 

1. Selecție idei de proiecte/ Concurs de idei de proiecte/ Lansare sesiune GO1 

2. Depunere Cerere de exprimare a Interesului (CEI) 

3. Evaluarea ideilor de proiecte (CEI) pentru calificarea în etapa a 2-a 
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FAZA II  Proiect Pilot sau Dezvoltare de Noi Produse…Detaliat 

1. Depunerea, evaluarea și selecția proiectului(lor), detaliat al GO (Proiect pilot 

sau noi produse/ practici/ procese și tehnologii, respectiv Proiect mixt investiții/ 
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3.5. CORELARE MĂSURI NAȚIONALE CU MĂSURILE LOCALE GAL VI-M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corelare Măsuri locale GAL VI-M cu măsurile Naționale/ corespondente 

Măsura  

GAL VI-M 
Regulamentul European, articol de referință Măsura Națională 

Corespondentă 

M1/1A 
Cooperare 

GO 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (a) și (b) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M2/1B 
Cooperare 

ASOC 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera 

(a,b,c,d,e,f,k) Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M3/1B 
Cooperare 

DIVERS 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (c, k) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M4/2A 
Investiții 
agricole 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 17, alin.(1), litera (a, b) 

Investiții în active fizice 

M04-Investiții în 
active fizice 

Art.17 

M5/3A 
Cooperare 

LS, PL 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (d, e) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M6/6A 
Înființarea 
de ac. nea 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 19, alin.(1), litera (b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. 

Exploat.și a într. 

M7/6A 
Dezv. 

întrep. nea 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 19, alin.(1), litera (b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. Întrep 

neagricole 

M8/6A 
Acces la 

info/ C sup 

M9/6B 

Dezv. sate 

M10/6A 

Social 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 20, alin.(1), litera (b,d,e,f,g) 

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 20, alin.(1), litera (b,g) 

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 19, alin.(1), litera (b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. Întrep 

neagricole 

M07-Servicii de 

bază și reîn. 

satelor în rural 

M07-Servicii de 

bază și reîn. 

satelor în rural 
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3.6. COMPLEMENTARITATE ȘI SINERGII CU ALTE MĂSURI LOCALE 

Conform fișei tehnice a măsurii M1/1A: 

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M2/1B, M3/1B, M4/2A, M5/3A, M7/6A 

Prin SDL se propun măsuri complementare, în sensul că beneficiarii direcți ai unei măsuri sunt incluși în 

categoriile de beneficiari direcți/ indirecți (grupurile țintă) ai altor măsuri. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2/1B,M3/1B (mai multe măsuri distincte care împreună contribuie 

la realizarea uneia dintre prioritățile strategiei. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Complementaritate și sinergie Măsura GO GAL VI-M cu celălalte măsuri 

Măsura  

GAL VI-M 
Regulamentul European, articol de referință Măsura Națională 

Corespondentă 

M1/1A 
Cooperare 

GO 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (a) și (b) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M2/1B 
Cooperare 

ASOC 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera 

(a,b,c,d,e,f,k) Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M3/1B 
Cooperare 
DIVERS 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (c, k) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M4/2A 
Investiții 
agricole 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 17, alin.(1), litera (a, b) 

Investiții în active fizice 

M04-Investiții în 
active fizice 

Art.17 

M5/3A 
Cooperare 

LS, PL 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 35, alin.(2), litera (d, e) 

Cooperare 

M16-Cooperare 

Art.35 

M6/6A 
Înființarea 
de ac. nea 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 19, alin.(1), litera (b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. 

Exploat.și a într. 

M7/6A 
Dezv. 

întrep. nea 

Reg. (UE) Nr. 1305/2013-Articolul 19, alin.(1), litera (b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. Întrep 

neagricole 

C
om

pl
em

en
ta

r 
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3.7. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Conform procedurilor GAL VI-M  
 
Cererile de Finanțare se depun la sediul Asociaţiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În perioada Sesiunii de Finantare/ Apelului de selecție proiecte, conform anunț Lansare Sesiuni 

Finanțare, publicat pe site-ul GAL VI-M: 

 Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare în Registrul de Intrări Proiecte  și 

înaintează documentația primită pentru verificare, experţilor angajaţi. Prima verificare a Cererii de 

Finanțare se realizează conform Fișei de conformitate; 

 Perioada de depunere a proiectelor este intervalul de timp cuprins între data lansării apelului de 

selecție și data limită de depunere a proiectelor prevăzută în Apelul de selecție; 

 Solicitanții eligibili pot depune cereriile de finanțare și documentația aferentă în intervalul menționat 

mai sus înaintea datei-limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de 

propuneri de proiecte, în  zilelele  de luni – vineri între orele 10:00 - 14:00 

 
E 1.1. DOCUMENTE DE ACCESARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Documentele de accesare/ dosarul proiectului – conținut general 

LA FIECARE MĂSURA, GHIDUL SPECIFIC CONȚINE ÎN ANEXE TOATE DOCUMENTELE DE ACCESARE NECESARE. 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 
Strada Principală, Nr. 1300 
Comuna Moisei, Județ Maramureș 
Telefon Mobil: 0743 088 629 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
Cod Poștal:     437195 
Email:             galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  
                       office@galvaleaizeimoisei.ro 

Web:               www.galvaleaizeimoisei.ro  

Ghidul Solicitantului (GS - final) + Anexe (Elaborate de GAL VI-M) și aprobate de CDRJ: 

1. Cererea de finanțare (CF) 

2. Fișă Măsură (FM) 

3. Anexe tehnico-economice (după caz: SF, ACB, Plan de afaceri, plan de marketing,  

CEI-Cerere Exprimare Interes, etc) 

4. Anexe specifice măsurii 

5. Anunț lansare Apel Selecție (minim 30 zile pentru depunere) 

Alte documente pentru informare/ documentare pe www.galvaleaizeimoisei.ro: 

• Strategia GAL VI-M 

• Manual Proceduri GAL VI-M 

• Manual Proceduri sM19.2 (proiecte finanțate prin GAL VI-M) 

 

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.ro
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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CAPITOLUL IV  CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI  

Conform fișei tehnice a măsurii: 

4.1. PARTENERIATE  

Constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim două entități şi în a cărui componenţă 
să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: 
• Institutii de cercetare; 
• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; 
Este obligatoriu ca una dintre entitățile din parteneriat să fie cu domeniul de activitate-cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENȚIE!  

Pentru definirea categoriilor de solicitanți eligibili, vor fi luate în considerare prevederile din fișa măsurii din SDL, 
cu respectarea prevederilor aplicabile tipurilor de operațiuni finanțate prin măsura din SDL din Reg. (UE) nr. 1305 
(art. 14-35), H.G 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din 
FEADR şi de la bugetul de stat, specificații pentru beneficiari și definiții relevante aplicabile mai multor măsuri din 
Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 și informațiile cuprinse în Schema de minimis „Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală”. 

(MADR_PNDR_V51_30iunie2017, 2017), pag. 616 

GO este un parteneriat: 

 GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/ un grup de 

producători/ o cooperativă din sectorul pomicol: 

          Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare fructe),   

           corespunzător temei proiectului; 

          Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau 

           producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în  

           concordanță cu tema proiectului; 

Pe baza temei proiectului și problemei specifice/ oportunității care vor fi abordate de Grupul Operațional, alți 

parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi private, etc.) se pot alătura 

parteneriatului. 

Se poate acorda sprijin prin această sub-măsură și parteneriatelor existente, dacă acestea îndeplinesc condițiile 

de mai sus și dacă depun exclusiv proiecte noi. 

Condițiile cu privire la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în cadrul național de 

implementare. 

În toate cazurile, GO li se vor solicita să aibă o identitate juridică sau reguli clare de atribuire a răspunderii între 

membrii GO înainte de plata sprijinului. 
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4.2. PENTRU ETAPA 1 (echivalent sm16.1), conform (MADR_PNDR_V51_30iunie2017, 2017) 
 

• Solicitantul potențial trebuie să fie un grup operațional potențial alcătuit din cel puțin doi parteneri 
sau mai mulți, așa cum este definit în secțiunea de mai sus;   

• Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35, al. (2), lit. (a) (b) din 
Reg. (UE) nr.1305/2013 și să implice fie un „proiect pilot" în sectoarele agro-alimentar și forestier 
SAU „dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agro-alimentar și 
forestier". 

• Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în sectorul 
agro-alimentar; 

 
4.3. PENTRU ETAPA  2-A (echivalent sm16.2), conform PNDR (MADR_PNDR_V51_30iunie2017, 2017) 
 

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul a fost selectat în etapa 1; 
• Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin 

egală    
  cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

• Proiectul GO trebuie să fie nou și nu în derulare sau finalizat; 
• GO se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate în conformitate cu articolul 57(3) al 

  Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și în deplină conformitate cu liniile directoare ale CE pentru    
  diseminarea rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin RNDR și PEI la nivelul UE; 

• Solicitantul va depune planul de proiect (care se încadrează în aria de cuprindere a PEI-AGRI 
conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod 
obligatoriu: 

 descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau 
implementat; 

 descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a 
productivității și de gestionare durabilă a resurselor; 

 descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a 
deciziilor și evitarea conflictului de interese. 

Alte condiții pentru sprijin: 
• Durata de implementare a unui proiect-pilot/ de dezvoltare este de maximum 3 ani; 
• În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii acestei sub-măsuri vor 

disemina informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât aceste rezultate să 
poată fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se va face numai după 
finalizarea acestei activități. 

 
4.4. BENEFICIARI/ PARTENERI RESTRICȚIONAȚI LA FINANȚARE CF.HG.226/2016 
(GOV_HG226_2016, 2016) 
Articolul 6 
Categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, 
restricţionate de la finanţare, sunt, după caz: 
A) beneficiarii măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013 pentru submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din PNDR 2014-2020; 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 1/1A 
                                                                                                                                                 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020  
                                                                                                                                                     Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  
                                                                       FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Pagina 33 

B) solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 
cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor 
de întârziere; 
C) solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din 
proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare 
încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii; 
D) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, 
până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii; 
E) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada 
cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută 
în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la 
notificare. 
 
4.3. MINIMIS 
Conform cu R (UE) nr. 1407/2013 (UE_Reg1407_2013) privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europeneferitor la ajutoarele de minimis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Este oportună menţinerea plafonului de 200.000,00 EUR pentru cuantumul ajutoarelor de minimis pe 
care o întreprindere unică le poate primi pe o perioadă de trei ani din partea unui stat membru. Acest 
plafon rămâne necesar pentru a se asigura că o măsură care face obiectul prezentului regulament poate 
fi considerată ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi 
nedenaturând sau neameninţând să denatureze concurenţa. 
(4)În sensul normelor de concurenţă prevăzute în tratat, prin "întreprindere" se înţelege orice entitate 

care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este 

finanţată (6). Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât că toate entităţile care sunt controlate 

(juridic sau de facto) de către aceeaşi entitate ar trebui considerate o întreprindere unică (7). În scopul 

asigurării securităţii juridice şi al reducerii sarcinii administrative, prezentul regulament ar trebui să 

prevadă o listă exhaustivă de criterii clare cu ajutorul cărora să se stabilească dacă două sau mai 

multe întreprinderi dintr-un stat membru trebuie considerate o întreprindere unică. Dintre criteriile 

consacrate pentru definirea "întreprinderilor afiliate" în cadrul definiţiei întreprinderilor mici sau mijlocii 

(IMM) din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (1) şi din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 

al Comisiei (2), Comisia a selectat criteriile adecvate pentru scopul prezentului regulament. Autorităţile 

publice cunosc deja criteriile respective, care ar trebui să fie aplicabile, având în vedere domeniul de 

aplicare al prezentului regulament, atât IMM-urilor, cât şi întreprinderilor mari. Aceste criterii ar trebui să 

garanteze că un grup de întreprinderi afiliate este considerat ca fiind o întreprindere unică pentru 

aplicarea normelor privind ajutoarele de minimis, dar totodată şi că întreprinderile care nu au nicio 

legătură între ele în afară de faptul că fiecare are o legătură directă cu acelaşi organism public sau cu 

aceleaşi organisme publice nu sunt tratate ca întreprinderi având legături unele cu altele. Se ţine 

seama, aşadar, de situaţia specifică a întreprinderilor controlate de aceeaşi instituţie publică sau de 

aceleaşi instituţii publice, fiecare putând avea putere de decizie. 

ATENȚIE! 
Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din solicitanți parteneri sau legați, definiți conform Legii nr. 346/ 
2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

file:///D:/USERS/ccostea/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp131656/12014103.htm
file:///D:/USERS/ccostea/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp131656/12005248.htm
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CAPITOLUL V  CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

5.1. CONFORMITATEA   

5.1.1. Verificarea incadrării proiectului în SDL – GAL VI-M 

 

Se verifică conform Fișă de verificare a Conformității, anexa nr.9 partea I –a  

5.1.2. Conformitatea documentelor  

 

Se verifică conform Fișa de verificare a Conformității, anexa nr.9 partea II –a  

 

5.2. ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  

 

Acțiuni eligibile: 

• Implementarea de proiecte pilot; 
• Realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul dezvoltării de noi produse, practici, procese și 

tehnologii în sectorul agricol, alimentar și forestier; 
Operațiunile de mai sus vizează implementarea de proiecte a căror tematică va fi în concordanță cu Strategia 

Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014-2020 și/sau Strategia de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020-2030 

Prin această măsură se acordă sprijin pentru costurile de cooperare care constau în: costuri de organizare 

a cooperării și costuri directe ale proiectului, respectiv cele care rezultă din planul de afaceri, de obicei cele 

de investiții. Înființarea GO și reralizarea planului de afaceri va fi susținută prin altă măsură. 

Această măsură contribuie la implementarea PEI-AGRI, prin funcționarea GO, iar rezultatele proiectelor vor 

fi diseminate pe o perioadă de 6 luni, cu recomandarea preluării lor în alte proiecte. 

 

Nr.  
Crt. 

Acțiuni eligibile Etapa  

1. 

Sprijin pentru înființarea și funcționarea 

grupurilor operaționale ale PEI pentru 

productivitatea și durabilitatea agriculturii 

Etapa 1 CEI aprobat 

 
2. 
 

Implementarea de proiecte pilot 
Etapa 2 Dacă se califică din etapa  1 

 
3. 
 

Realizarea de acțiuni materiale și 
imateriale în scopul dezvoltării de noi 
produse, practici, procese și 
tehnologii în sectorul agricol, 
alimentar și forestier 

Etapa 2 Dacă se califică din etapa  1 
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5.3. CONDIȚII MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Condiţii/ 
eligibilitate 

Minime obligatorii Observații 1 Observații 2 

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

PARTENERIATE constituite în baza unui 
ACORD DE COOPERARE format din 
minim două entităţi şi în a cărui 
componenţă să fie cel puţin un partener 
din categoriile de mai jos: 
 

Parteneriatul poate fi constituit și din 

persoane fizice/fermieri, 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). 

 

EG.2 

Implementează proiectul 
pilot care trebuie dovedit 
printr-un document 
oficial care să certifice 
că este rezultatul unei 
cercetări 

Dacă implementează un proiect Pilot 
Nu e cazul în 
etapa 1/CEI 

EG.3 

Solicitantul trebuie să 
prezinte un plan de 
afaceri din care să 
rezulte caracterul de 
noutate pentru produse, 
procese, tehnologii 

În etapa 1, Cerere Interes (CEI) 
În etapa a 2 a Plan de afaceri 

Nu e cazul în 
etapa 1/CEI 

EG.4. 

Partenerii care sunt 
fermieri îşi desfășoară 
activitățile agricole într-
una din unitățile 
administrativ – teritoriale 
din teritoriu GAL; 

În etapa 1: 
Se verifică în Acord Cooperare 

 

EG.5. 

Solicitantul chiar dacă 
este un parteneriat 
existent, trebuie să 
dovedească că depune 
un proiect nou; 

În etapa 1. CEI/Concurs de Idei 
În etapa 2-a dacă e vorba de un Proiect 

Pilot 

Nu e cazul în 
etapa 1/CEI 

 

5.3.1. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Se va verifica conform Fișei de Verificare a Eligibilității GAL VI-M, anexa 10, conform criteriilor definite în Fișa 
tehnică a măsurii M1/1A. 
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CAPITOLUL VI  CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

6.1. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR  

Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza fișei tehnice a măsurii din SDL și a prevederilor din legislația 
națională și europeană specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură. 
În această secțiune vor fi detaliate atât cheltuielile eligibile, cât și cele neeligibile, ținând cont de 
următoarele, după caz: 

• Norme specifice de eligibilitate pentru granturi și pentru asistența rambursabilă 
             Articolul 69 din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 

• Dispoziții comune mai multor măsuri 
             Articolul 45 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 

• Dispoziţii privind eligibilitatea cheltuielilor 
             Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020; 

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

• Prevederile schemei de ajutor de minimis” Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală”; 

• Toate reglementările naționale și europene specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsura 
din SDL. 

6.1.1. Cheltuieli Eligibile 

Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile descrise în fișa măsurii din SDL 
aprobată de către AM PNDR, cu respectarea următoarelor: 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, 
art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea 
cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – 
             art. 13 privind investițiile; 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia 
naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, 
art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 
privind eligibilitatea, art. 66 privind  formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență 
rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu 

             privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru     
             granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare,   
             art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor). 
 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie 
efectuate pe teritoriul GAL.  
Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare etc.), cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de 
care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/acestora. 
În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele 
incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa 
aferentă STP culturile în spații protejate și pepinierele. 
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Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui 
institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

 

Exemplu Cheltuieli eligibile 
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt limitate la: 
Cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, de exemplu, 
următoarele tipuri de cheltuieli: 

• elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului; 
• cheltuieli de funcționare a GO; 
• costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, 

inclusiv de diseminarea rezultatelor; 
Toate costurile atât pentru cooperare, cât și pentru implementarea proiectului sunt abordate prin această 
sub-măsură, ca sumă globală. 
 
 
 
 
 
 
Cheltuieli neeligibile: 

• proiecte de cercetare independente; 
• proiecte ale GO din sectorul pomicol; 

Ajutorul se va plăti în conformitate cu normele de ajutor de stat corespunzătoare, dacă este cazul. 

6.1.2. Cheltuieli neeligibile  

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 
 
În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/ sub-măsurilor 
excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează: 
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru  
     vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), paragraful 2); 
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației  
     (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Reg. (UE) nr.  
    1305/2013); 
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
f)  Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr.1305/2013); 
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/  
    Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013); 
i)  Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE) 1305/2013); 
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
 
 

ATENȚIE! 

În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin alte măsuri, costurile sunt acoperite 

prin sub-măsura  M1/1A  cu respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor aplicabile în cadrul măsurilor 

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

 
• 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: 

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
                           subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 
                           19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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

6.2. TIP DE SPRIJIN 
• rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare; 
• plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și 
articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014; 

 
Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat 

(vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE, exceptând 

sectorul piscicol). 

 

 

 

ATENȚIE! 

Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei suprapuneri 
geografice între un FLAG și un GAL, POPAM va finanţa zonele pescăreşti şi entitățile implicate în sectorul 
piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiţie în acest sector. 
. 

 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 1/1A 
                                                                                                                                                 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020  
                                                                                                                                                     Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  
                                                                       FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Pagina 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLUL VII  SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1. REFERINȚE 

 
În această secțiune vor fi stabilite criteriile de selecție în baza principiilor de selecție din fișa măsurii din 
SDL, astfel încât sprijinul financiar să fie canalizat către acele proiecte care corespund cu necesitățile 
identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL. 
La momentul elaborării procedurii de selecție, GAL va avea în vedere următoarele aspecte: 

• promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea 
oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală; 

• stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să 
evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de 
selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritățipublice și permite selecția prin 
procedură scrisă; 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
metodologia de punctare se stabilesc de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea 
cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/ selectare. 

Atenţie eligibile: Conform cu (GOV_HG226_2016, 2016), pag.6, art.8 

 

Art. 8 

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 7 alin. (4), cheltuielile necesare pentru implementarea  

     proiectului sunt eligibile dacă: 

 A) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare sau deciziei AFIR de finanţare şi  

     sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei/investiţiilor fiecărei măsuri/submăsuri, cu  

     excepţia: 

     (i) cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun şi înfiinţare/reconversie plantaţii 

         pomicole, realizate în cadrul submăsurii 4.1a "Investiţii în exploataţii pomicole", denumită în  

         continuare submăsura 4.1a; şi 

   (îi) cheltuielilor pentru activităţi pregătitoare aferente sub-măsurilor 16.1 "Sprijin pentru înfiinţarea şi 

         funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, 

         practici şi tehnologii în sectoarele agricol, alimentar şi forestier", denumită în continuare 

         submăsura 16.1 (sm1/1A GALViM); şi 

   (iii) cheltuielilor pentru activităţi pregătitoare aferente submăsurii 16.1a "Sprijin pentru înfiinţarea şi 

         funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, 

         practici şi tehnologii în sectorul pomicol", denumită în continuare submăsura 16.1a) sM1/1A  

         GALVI-M), care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanţare, potrivit prevederilor art. 60  

         alin. (2) din regulament; 

  B) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

  C) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

  D) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt    

       susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
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Pentru fiecare criteriu de selecție va fi descrisă modalitatea de acordare a punctajului, indiferent dacă 
punctajul se acordă integral sau proporțional. Pentru acele situații în care punctajul este același pentru mai 
multe proiecte, va fi detaliată modalitatea de departajare a proiectelor depuse. 
 
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, 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. În acest sens, va fi descrisă procedura de 
evaluare și selecție, care va cuprinde informații referitoare la: 

• Punctajul minim admis la finanțare; 
• Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite; 
• Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării (Raport de evaluare, notificări 

etc.); 
• Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor; 
• Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor; 
• Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioadă și locația de depunere a 

contestațiilor, comunicarea rezultatelor; 
• Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție. 
• Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de către 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 
membri ai parteneriatului; 

 
Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru supleant. La 
selecția proiectelor, se va aplica regulă „dublului 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 societate civilă. 
Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de interese în 
raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept de vot și nu va 
participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
 
7.2. SELECȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ȘI A POTENȚIALULUI, SELECȚIE SPECIFICĂ GO, ETAPA 1      
          

După evaluarea conformității și eligibilității CEI de către experții GAL, proiectele trec în etapa de selecție, 

care va fi parcursă în 2 etape selecția tehnico-științifică și selecția specifică GAL VI-M (7.3): 

a) Etapa selecție tehnico-științifică și a potențialului  

    

 

 

                                                                      Admis(e) 

 

 

Evaluarea 

ideilor Proiecte/ 

CEI Comitet 

tehnico-științific 

Verificare 

Selecție idei/ 

CEI/ Selectate 

dpdv. GAL VI-M 

Evaluare 

tehnică, 

ștințifică și a 

potențialului 

de 

implementare 

practică a 

ideii 

Evaluare 

tehnico-

științifico-

potențial 
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Acestă fază de selecție suplimentară pe o măsura atipică se efectuează conform fișei măsurii 16.1 

din PNDR aprobată (MADR_FisaMasurii_16_art35, 2015), pag.13 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea tehnică și științifică a ideilor de proiecte și a 
potențialului de implementare practică a proiectelor 

Tehnic Științific 
Potențial de 

implementare 
proiect 

        

Proiectul propus vizează o problemă practică 
identificată clar în sectorul agroalimentar sau în 
sectorul pomicol, care necesită o soluție nouă/ 
inovatoare pentru cel puțin unul din parteneri. 

Descriere  
tehnică: 

Problema 
identificată vs. 

Soluție 
tehnică (CST) 

Descriere 
științifică: 
ex.Cauze-

efecte-
soluții; 

inovarea               
(CSS) 

Descriere 
Potențial 
proiect 

implementare 
practică (In 

timp, în cost, 
în calitate)          

(CSP) 

Evaluator extern 1/ Tehnic (Nota 1-5); 0=foarte slab; 
1=slab; 2=mediu; 3 =bun; 4=foarte bun; 5=excelent; 

1 1 1 

Evaluator extern 2/ Științific (Nota 1-5) 1 1 1 

Evaluator extern 3/ Proiect  (Nota 1-5) 1 1 2 

Punctaj minim selecție TSP=10 puncte    

Comitet comun de aprobare    

Expert AM    

Expert APIA    

Expert MADR/ Unitate Cercetare    

 

Tabel 1. Selecție/ evaluare științifică 

Proiectele care obțin minim 10 puncte și este aprobat de comitetul comun de aprobare vor trece la faza de 

Selecție standard efectuată de experții GAL.  

ATENȚIE! 

În funcție de tema apelului de proiecte, AM va utiliza evaluatori externi cu expertiză specifică, care vor fi în măsură 
să realizeze evaluarea tehnică și științifică a proiectelor și a potențialului de implementare practică a proiectelor, 
ce pot fi contractați prin intermediul serviciilor suport pentru inovare ale RNDR/asistență tehnică. 
 
Proiectele vor fi aprobate într-un comitet comun, care va reuni experți de la AM, Agenția de plăți și unitatea de 
politici de cercetare din cadrul MARD, după efectuarea evaluării tehnice, știintifice și a potențialului de 

implementare practică a proiectelor de către evaluatori externi. 
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7.3. SELECȚIA PE BAZA CRITERIILOR GAL CONFORM SDL 

 

Conform cu Fișa Tehnică a măsurii M1/1A, criteriile de selecție GAL VI-M sunt: 

NR. 
CRT. 

PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 
  

    MIN MAX 

1. 
CS1. Principiul relevanței proiectului pentru specificul economiei     
         locale 

  

 
Relevanța proiectului pentru specificul economiei locale (referințe analiză 
SWOT/ SDL) , 0=deloc; 1=slab; 2=mediu; 3=relevant; 4=foarte relevant; 
5=excelent;  

2 5 

2. 
CS2. Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor prelua  
         rezultatele proiectului si le vor implementa după activitatea de    
         diseminare 

  

 1 până la 5 beneficiari indirecți (1 punct); 1  

 
6 până la 10 (2 puncte);   

Peste 10 (5 puncte);  5 

3. CS3. Principiul produselor de calitate   

 

3.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici,  
       procese pentru ramura ecologică a sectorului agroalimentar; (5 până la  
      15 puncte);  

5 15 

3.2. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de:   

 

       a) produse care participă la scheme de calitate naționale/ europene 
           (de exemplu, tradiționale, consacrate, DOP, DOC. IGP, montane etc.) 

10 20 

       b) produse de calitate provenite din exploatații situate în zone HNV; 10 20 

4. 
CS4. Principiul asocierii (GO-uri care vor avea în componență forme   
         asociative) 

  

 Are în asociere/ parteneriat forme asociative; 0 10 

5. 
CS5. Principiul conformității cu temele de cercetare din Strategia de  
         cercetare 2014-2020-2030 

  

 2.1. Proiectul parteneriatului are ca scop dezvoltarea de produse, tehnici,  
       procese pentru: 

  

 

       a) Reducerea meteo-dependenţei producţiilor culturilor de câmp; 1 5 

       b) Valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a resurselor     
           furajere (noi rețete de furajare, noi resurse furajere, aclimatizarea   
           unor plante furajere din afara arealului geoclimatic, noi modalități de  
           procesare a furajelor, introducerea în furajarea animalelor a unor    
           furaje sau rețete furajere abandonate); 

1 5 
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      c) Diversificarea materiilor prime agricole cu proprietăţi nutritive  
          superioare în vederea obţinerii de alimente sănătoase; 

1 5 

      d) Valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol;  1 5 

      e) Obţinerea de suplimente alimentare din produse agricole; 1 5 

    

  
  

Total Puncte potențiale (MIN, MAX)  33 100 

    

  PUNCTAJ MINIM PENTRU SELECȚIE 20 puncte  

 
Tabel 2. Criterii Selecție GAL VI-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ATENȚIE! 

Institutele, stațiunile de cercetare, unitățile/ stațiunile didactice și orice componentă a acestora nu sunt 

considerate fermieri în contextul acestor submăsuri. Astfel parteneriate de tipul institut de cercetare – stațiune 

didactică, stațiune de cercetare – universitate etc. nu sunt eligibile.  

Pentru a deveni eligibile aceste parteneriate trebuie să conțină cel puțin un fermier/formă asociativă în 

agricultură. 

În etapa II membrii parteneriatului vor formaliza cooperarea prin intermediul unui acord de parteneriat (modelul 

cadru va fi furnizat ulterior de AFIR/ GAL VI-M). 

 

ATENȚIE! 

Propunerile de proiecte de cercetare independente (indiferent dacă sunt de bază sau aplicate) și cele finalizate 

sau în desfășurare nu sunt eligibile și vor fi respinse în această etapă.  

Proiectul propus vizează o problemă practică identificată clar în sectorul agroalimentar sau în sectorul pomicol, 

care necesită o soluție nouă/inovatoare pentru cel puțin unul din parteneri. 

 

ATENȚIE! 

Ideea de proiect depusă în etapa I, prin intermediul CEI trebuie menținută pe toată perioada de desfășurare a 

contractului de finanțare. 

Neîndeplinirea unuia dintre criteriile descrise mai sus, conduce la declararea CEI ca fiind neconformă  și la 

eliminarea acesteia din procesul de evaluare și selecție (este declarată neeligibilă). 
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SPRIJINUL ACORDAT PENTRU ACTIVITĂȚILE PREGĂTITOARE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 

URMĂTOARELE PRAGURI: 

• 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 5.000,00 

la 50.000,00 €; 

• 3% din costul total eligibil al proiectului  GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 

50.001,00 la 150.000,00 €; 

• 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 

150.001,00 la 250.000,00 €; 

• 1.5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total eligibil între 

250.001,00 la 500.000,00 €; 

Aceste cheltuieli pot fi rambursate doar după selectarea proiectului în etapa ÎI și încheierea contractului de 

finanțare cu AFIR, excepție cazul în care proiectul nu va fi finanțat din cauza numărului foarte mare de 

cereri. În acest caz rambursarea se va face după finalizarea proceselor de evaluare, selecție și contractare 

a proiectelor pe cele două submăsuri. 

În etapa ÎI, pentru proiectele care conțin și operațiuni aferente altor submăsuri, vor fi eligibile și costurile 

generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 ce vor fi realizate în limitele menționate 

mai sus, în funcție de valoarea proiectului, și includ doar consultanța pe perioada implementării proiectului 

(după contractare). 

De asemenea, în etapa ÎI, după contractare, devin eligibile și costurile directe determinate în mod specific 

de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, inclusiv diseminarea rezultatelor. 

Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat 
(vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE 
4(EU_TFUE_Anexa1)). În situația în care acțiunile, investițiile, operațiunile prevăzute în proiect nu sunt 
legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE acestea vor fi sprijinite în cadrul schemei de ajutor de 
minimis aplicabilă submăsurilor 16.1 și 16.1a şi numai de la data intrării în vigoare a acesteia. 
 

Observație 1. Evaluare tehnică, știintifică și a potențialului: 

Dat fiindcă în Fișa M aprobată de la 5 (MADR_FisaMasurii_16_art35, 2015) ,  subcap. 1.1.1.3.1.1. 

Descrierea tipului operațiunii  pag.7 (ultimul aliniat),   inclusiv in  PNDR 2020 v51. 
(MADR_PNDR_V51_30iunie2017, 2017) pag. 610 se menționează că: 
 
 
 
 

 
 

                                                           
4 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/ajutordestat/ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene.pdf 
5 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise-masuri/aprobate-iunie2015/M16_-_Cooperare_art._35_vers_aprob.pdf 

 

Proiectele vor fi aprobate într-un comitet comun, care va reuni experți de la AM, Agenția de plăți și unitatea 

politicii de cercetare din cadrul MADR, după efectuarea evaluării tehnice, științifice și a potențialului de 

implementare practică a proiectelor de către evaluatori externi. 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise-masuri/aprobate-iunie2015/M16_-_Cooperare_art._35_vers_aprob.pdf
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CAPITOLUL X  INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

                         NERAMBURSABILE 

4.1. DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CEI 

 

1. CEI – Cererea de Exprimare a Interesului, conform anexei 1 la ghidul solicitantului, semnată și ștampilată  

    de liderul  de proiect (scan și format editabil);  

2. Actul de identitate al reprezentantului legal al liderului de proiect (copie), valabil la data depunerii CEI; 

3. Dovada că reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu   

    contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare     

    a proiectului; 

4.2. LISTA FORMULARELOR DISPONIBILE PE SITE-UL  GAL VI-M6 

 

 Anexa 1 -   Model standard CEI 7 

 Anexa 2 -   Lista localitati HNV 8 (anexa 9 ) 

 Anexa 3a - Fişa Măsurii 16 9 - aprobata 2015 

 Anexa 3b-  Fisa masurii 16.1 actualizat cf. PNDR 2020 V51. 

 Anexa 4 -   Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene (anexa 7  lista prev la art. 38   

                  din tratatul de functionare al UE)10 

 Anexa 5 -   Acord parteneriat /cooperare model GAL VI-M 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://galvaleaizeimoisei.ro/ 
7 https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice  
8https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola  
9https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
10https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola  

ATENȚIE! 

Autoritatea de management și AFIR își rezervă dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, 
pe parcursul verificărilor se constată că este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții 
evaluatori în sistem online, iar răspunsul va fi transmis online. 

http://galvaleaizeimoisei.ro/
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola

