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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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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) diversificarea activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea socială, 

agricultura sprijinită de comunitate şi educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie. 

3) Sprijinul prevăzut la alineatul 1) litera b) se acordă exclusive clusterelor și rețelelor nou-formate și celor 

care încep o nouă activitate. 

Sprijinul pentru operațiunile prevăzute la alineatul 2) literele a) și b) poate fi acordat și actorilor individuali, 

dacă această posibilitate este prevăzută în programul de dezvoltare rurală 

 

4) Rezultatele proiectelor-pilot prevăzute la alineatul (2) litera (a) şi ale operaţiunilor prevăzute la alineatul (2) 

litera (b), care sunt realizate de actorii individuali în conformitate cu alineatul (3), sunt diseminate. 

5) Următoarele costuri aferente formelor de cooperare menţionate la alineatul (1) sunt eligibile pentru sprijin 

în cadrul acestei măsuri: 

a) costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză şi de studii de fezabilitate, precum şi 

costurile aferente elaborării unui plan de afaceri, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui 

plan echivalent sau costuri aferente unei strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menţionată la 

articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

b) costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial 

colectiv sau a unui proiect care ar urma să fie realizat de un grup operaţional al PEI privind 

productivitatea şi durabilitatea agriculturii, după cum se menţionează la articolul 56.  

file:///D:/!!!GalValeaIzei_2017/Users/cnutu/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp984772/12038323.htm
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În cazul clusterelor, animarea poate viza, de asemenea, organizarea de cursuri de formare, interconectarea 

membrilor şi recrutarea de noi membri; 

c) costurile de funcţionare a cooperării; 

d) costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a unui plan de afaceri, 

a unui plan de mediu, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui plan echivalent sau a unei 

strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menţionată la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 sau costurile directe ale altor acţiuni orientate spre inovare, inclusiv testarea; 

e) costuri aferente activităţilor de promovare; 

 

În conformitate cu Ghidul EU pentru măsurile de cooperare, versiunea Noiembrie 2014, art. 35 din Reg. 1305/20132, 

(EU_GhidAplicare_MasuraCooperare, 2014), cap. 4 : 

 

Capitolul 4 UNELE NORME SPECIALE PRIVIND BENEFICIARII ELIGIBILI 

4.1. O abordare generală generală 

După cum subliniază secțiunea 2, regulile privind potențialii beneficiari ai art. 35 sunt extrem de largi. Acest lucru 

este necesar având în vedere o gamă largă de tipuri de proiecte care pot fi susținute.  

Chestiunea esențială este cea a potențialilor beneficiari ai sprijinului și cum va contribui la prioritățile politicii de 

dezvoltare rurală. 

Cu toate acestea, art. 35 (3) menționează în mod explicit normele privind eligibilitatea beneficiari în două cazuri 

particulare, după cum se arată mai jos. 

a) Regula specifică: tipuri de cluster și rețea eligibile pentru suport 
Artă. 35 (3): Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă numai clusterelor  și rețelelor nou formate  și 

celor care încep o activitate nouă. 

Ca art. 35 (1) (b) face o mențiune specială a clusterelor și rețelelor, art. 35 (3) subliniază în mod special că 

finanțarea nu poate fi oferită pentru a sprijini deja existența activitățile desfășurate de grupuri și rețele. (De fapt, 

acest punct este valabil la toate activitățile susținute de măsura de cooperare, după cum se menționează în 

secțiunea 2.1). 

Rețineți că, conform art. 35 (1) (b), ar fi posibil să se finanțeze numai crearea a unui grup sau a unei rețele (adică 

alege să nu-și finanțeze ulterior activitatea prin activități rurale politica de dezvoltare) dacă o SM a ales să ofere 

sprijin pe această bază. Cu toate acestea, în acest sens cazul în care trebuie să se întemeieze în continuare 

aprecierea dacă sprijinul este meritat ceea ce ar face clusterul sau rețeaua.                                                                   

                                                           
2 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/16_measure_fiche_art_35_co-operation.pdf 

 

file:///D:/!!!GalValeaIzei_2017/Users/cnutu/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp984772/12038323.htm
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/16_measure_fiche_art_35_co-operation.pdf
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Sprijinul ar fi oportun numai în cazul în care cluster ul sau rețea ar fi demonstrat că efectuează unul sau mai multe 

proiecte care ar aborda prioritățile politicii de dezvoltare rurală - în special (dar nu exclusiv), proiectele care se 

încadrează în categoriile prevăzute la art. 35 (2). 

De exemplu, nu ar trebui să se acorde sprijin pentru înființarea sau funcționarea rețelelor / grupurilor care "discută" 

probleme particulare fără a avea în vedere un rezultat specific.  

Discuția poate desigur, duce la beneficii, dar legătura nu este suficient de puternică în sine pentru a merita a 

sustine; pentru a primi sprijin, discuția trebuie să fie însoțită de anumite aspecteacțiune planificată, cu rezultate 

specifice planificate. 

Rețineți că fraza menționată mai sus ar putea include o activitate operațională a unui PIE cum ar fi colectarea și 

analizarea diverselor constatări, pentru a ajunge la concluzii clare, care vor fi utilizate direct de către agricultori 

etc. 

să fie „abstract" atâta timp cât acesta și obiectivele sunt specifice. 
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CAPITOLUL I  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 

1.1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  

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.  

Beneficiar persoană juridică/ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract 

de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

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

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

nerambursabile;  

Cluster înseamnă o grupare de întreprinderi independente, inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate, 

întreprinderi mici, mijlocii şi mari, precum şi organisme consultative şi/sau organizaţii de cercetare - menită 

să stimuleze activitatea economică/inovatoare prin promovarea interacţiunilor intensive, a utilizării în comun 

a facilităţilor şi a schimbului de cunoştinţe şi expertiză precum şi a contribuţiei în mod eficace la transferul 

de cunoştinţe, la interconectare şi la diseminarea informaţiilor în rândul întreprinderilor din cluster; 

(Reg1305_2013_UE_FEADR_sprijindezvoltarerurala, 2013), Art.2 definiţii, lit.q 

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

practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici.3 

Cluster EU Conform cu Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652/2008 Către clustere de 

talie mondială în Uniunea Europeana-implementarea strategiei bazată pe inovare defineşte clusterul ca 

fiind un grup de firme, actori economici conecşi şi instituţii localizate într-o proximitate geografică şi care 

au ajuns la gradul de mărime necesar dezvoltării de expertiză specializată, servicii, abilităţi şi furnizori 

(EU_Comunicare_652)2008) 

Cluster agricol (Agribusiness Cluster): = conform Băncii Mondiale, ‘ciorchini” –de actori economici şi 

non economici, legaţi prin apropierea fizică (localizare), prin de categoria de activităţi (şi gama de produse) 

şi prin interesul de a fi competitivi prin activităţi sinergice (BancaMondiala_ClustereptCompetitivitate), Cap. 

I, pag.2 

Cluster şi Dezvoltare Economică Locală Dezvoltarea unui Cluster înseamnă o Dezvoltarea 

Economică Locală (DEL) concentrată să încurajeze şi sprijine colaborarea intre firme, instituţii/agenţii de 

dezvoltare şi să asigure suport pentru sectorele industriale ţinta (Definiţie cf. 

http://go.worldbank.org/NNFYSHBC30)  

                                                           
3 http://clustero.eu/despre-clustere/ 
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Cluster/ efectul de Cluster (Wikipedia_Cluster): = Efectul de cluster este similar cu (însă nu același 

lucru cu) efectul de rețea. Este similar în sensul că preferințele independente de preț, atât ale pieței, cât și 

ale participanților acesteia, se bazează pe percepția fiecăruia asupra celeilalte, mai degrabă decât pe piață, 

fiind pur și simplu suma tuturor acțiunilor participanților, așa cum se întâmplă de obicei. Astfel, prin faptul că 

este un efect mai mare decât suma cauzelor sale și așa cum apare în mod spontan, efectul de cluster 

este un exemplu tipic de emergență pentru a crea de ex. Poli de Competitivitate în domenii specifice. Într o 

zonă geografică. (ex. Produse şi servici inovative)  

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;  

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; 

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) 651/2014 (EU_reg651, 2014) 

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; 4a se vedea alin (11) pag. 3 pentru definiţie aprofundată 

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;  

                                                           
4 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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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; 

           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; 

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

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

           ÎMM Întreprinderi 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. 

           ÎMM 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; 

           ÎMM în dificultate în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat 

Pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. Potrivit acestor reglementări „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  
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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; 

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 consumator;5 

 (EU_reg807, 2014) 

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

implementării strategiilor elaborate de către GALVIM. 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 

                                                           
5 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf 
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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. 

Modele interactive ale procesului de inovare Conform acestui model (agreata de PEI) inovarea 

apare din interacțiunea dintre oportunitățile de piață (comerciale) și oportunitățile tehnologice (capabilități) 

ale firmelor. (Wikipedia_ModelIntercativdeInovare, 2017) 

   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. (EU_reg807, 2014) 

      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 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.; 

      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;  

     Producţie primară, conform REG.178 (Reg_EU_178_2002, 2002), 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, 
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creșterii animalelor, vânătorii și pescuitului (art.2 Definiţii, pct. 9b) din 

(REG_EU_852_IgienaProduseAlimentare, 2004); 

     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 GAL VI-M – 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. 

    Reţea Legături fizice şi logice între agenţii economici/fermieri etc. Menite a creşte eficienţa şi 

eficacitatea activităţilor economice comune vs. Cele individuale  

    Efectele de reţea Efectele rețelei devin semnificative după realizarea unui anumit procent de 

abonament/ subscriprii, denumit masa critică. La punctul de masă critică, valoarea obținută din bun său 

serviciu este mai mare sau egală cu prețul plătit pentru bun său serviciu. Deoarece valoarea bunului este 

determinată de baza de utilizatori, aceasta înseamnă că, după ce un anumit număr de persoane s-au 

abonat la serviciu sau au cumpărat bunul, persoanele suplimentare se vor abona la serviciu sau vor 

cumpăra bunul din cauza valorii care depășește prețul (Wikipedia_Reţele, 2017) 

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

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

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

activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 

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

în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de 

confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

   Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 

care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi 

decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 

cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; 

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

         Zi – zi lucrătoare. 
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1.2. ABREVIERI 

Abreviere Explicații 

AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

ANPM  Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

ANSVSA  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

 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; 

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; 

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; 

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 
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DSP Direcția de Sănătate Publică. 

DSVSA  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

FEADR  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

FS Fisa Masurii- Fisa Tehnica a Masurii 

GAL Grup de Actiune Locala 

GO Grup Operational ; Grupurile operaţionale reprezintă un element-pivot al parteneriatului 

european pentru inovare ("PEI") privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii. (reg.1305) 

GS Ghid pentru Solicitantii de finantare/ Ghid Solicitant 

LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de l'Économique Rurale := Legaturi intre actiunile 

de dezvoltare a economiei rurale  

HNV Engl. High Natural Value , RO= zonele agricole cu valoare naturală ridicată 

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 

PEI / EIP Program European de Inovare  

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 

SMER  Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR. 

UE Uniunea Europeana 
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CAPITOLUL II  PREVEDERI GENERALE 

 

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

implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, reţele şi clustere, 

grupuri operaţionale, în scopul implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol şi 

industrie alimentară (lanţ scurt de aprovizionare şi piaţa locală, scheme de calitate) turism, cultură, 

sănătate, social. 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. Astfel se va realiza depăşirea 

şi aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole şi non-agricole, de asigurarea de servicii 

în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea de reţele care vor deveni cooperative 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 şi non-agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei 

rurale. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără:  

• gamă limitată de produse agro-alimentare în supermarket-urile din țară;  

• un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor şi al sectorului de procesare; 

• sector de procesare insuficient dezvoltat;  

• nivel scăzut al activităților de marketing și diversificare;  

• gamă limitată de produse tradiționale;  

• foarte puține produse recunoscute la nivel European;  

• slabă reprezentare a activităților meșteșugărești, tradiționale în forme organizate (SRL, PFA, etc.);  

• slabă valorificare a potențialului natural, cultural și al patrimoniului;  

• slabă promovare a turismului;  

• lipsa formelor alternative de educație preșcolară și școlară;  

• unele tradiții folclorice în pericol de a se mai transmite de la o generație la alta;  

• distrugerea în timp a monumentelor, a satului tradițional, a arhitecturii tradiționale;  

Realizarea formei juridice asociative este un mare câștig al cooperării deoarece, fermierul român deși își 

dorește asocierea, pentru că realizează că singur nu poate să-și valorifice produsele se va asocia foarte 

greu fără a avea un suport informațional care să-l motiveze și susțină pentru acest demers. Realizarea și 

implementarea planului de afaceri care se va putea realiza prin: alte măsuri din LEADER, PNDR sau alte 

programe, va contribui la realizarea obiectivelor comune de dezvoltare. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a)  favorizarea competititvității agriculturii;  

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

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

menținerea de locuri de muncă; 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 2/1B 
                                                                                                                                                 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 19 

 

Obiective specifice ale măsurii 

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele în scopul:  

a) cooperarea în vederea implementării de proiecte pilot, dezvoltarea de noi produse practici și tehnologii  

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

c) cooperarea în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt  

d) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate şi identificarea clienţilor finali 

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

f) cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate  

g) cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea  

    echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente  

    turismului rural  

h) cooperarea în vederea diversificării activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea,  

    integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie 

 

2.1. CONTRIBUŢIA MĂSURII 2/1B 

Cooperarea in scopul crearii de forme asociative,rețele și clustere, grupuri operaționale pentru  

diversificarea activităților rurale. 

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 ca priorităţi secundare: 

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  

a) Proiecte pilot;  

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

c) cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și  

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

    aferente turismului rural;  

d) cooperarea orizontală şi verticală intre actorii din lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri  

    scurte şi piaţa locală;  

e) activităţi de promovare legate de lanţurile scurte şi pieţele locale;  
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f) acţiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării acestora;  

k) diversificarea activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea socială, agricultura  

    sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie; 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A Incurajarea transferului de cunoștinte și a inovării 

în agricultură în silvicultură și în zonele rurale. 

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

• Inovare:  

Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative;  

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:      

Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri, va contribui și la protecția mediului și atenuarea 

schimbărilor climatice. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1/1A, M3/1B, M4/2A, M5/3A, M6/6A, M7/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1/1A, M3/1B 

Valoarea adăugată a măsurii 

• Asigură premisele înfiinţării de forme asociative (cooperatice, grupuri de producători, ONGuri, GO-

uri, clustere, reţele etc);  

• Asigură dezvoltare pentru mai mulţi beneficiari direcţi şi indirecţi;  

• Rezolvă nevoile la nivelul unei comunităţi;  

• Se bazează pe resursele locale;  

• Se integrează într-o strategie locală producând sinergie şi complementaritate cu alte proiecte din 

acea strategie;  

• Asigură o vizibilitate mult mai mare a investiţiei şi implicit efectul multiplicator al proiectului;  

• Schimbarea mentalităţii actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun şi în forme asociative;  

• Asigurarea unei mai bune informări asupra atractivităţii teritoriului; 

 

2.2. TIPUL SPRIJINULUI 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

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

63 ale R. (CE) nr. 1305/2014; 

   

2.3. SUMELE APLICABILE ŞI RATA SPRIJINULUI 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului 100%. 

Valoarea proiectelor maxim 15.000,00 € 
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CODUL Măsurii -  Măsura 2 / 1B 

Tipul măsurii:          □      INVESTIȚII 

□ X SERVICII  

□    SPRIJIN FORFETAR  

 

2.4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ APLICABILĂ MĂSURII 

• 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   

Legislație Națională 

• Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările 

ulterioare.   

• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 

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

  

2.5. ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să fie efectuate în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei. 

Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL, respectiv termen limită 

sau depunere continuă a proiectelor pe întreg teritoriul microregunii: Strîmtura, Rozavlea, Șieu, Botiza, 

Poienile Izei, Ieud, Dragomirești, Săliștea de Sus, Săcel, Vișeu de Jos, Moisei.  

 

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.  
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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 către 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 către 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 stabilită de către parteneriat. În situaţia în care o 

persoană selectată în Comitet nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, 

ea are obligaţia de a notifica acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre 

supleanţii din aceeaşi categorie.  

      În cadrul Comitetului de selecție trebuie să se respecte următoarele cerințe: 

• În orice situație, ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea 

civilă trebuie să fie mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selecție, iar reprezentanții 

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

Selecţia proiectelor se face aplicând regulă 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, 

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 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 2/1B 
                                                                                                                                                 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 23 

 

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. 

    COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE CONFORM SDL 
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 ÎI – 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 în 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 ÎI – Reguli în materia conflictului de interes; asumarea faptului că în situaţia în 

care se constată că această 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 să 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 pentru evitarea conflictului de interese și vor da o declarație te 
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neîncadrarea în situațiile conflictului de interese. Verificarea conflictului de interese se va face conform 

instrucțiunilor/ ghidului actualizat al ANAP. 

3.3. FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESARE FONDURI PNDR PRIN GAL VI-M (_ManualProceduri, 

2017) 

În diagramele următoare fig.2.  prezentăm paşii principali pe care trebuie să-i parcurga potenţialii 

beneficiari , pentru a accede la finanţările neramburabile specifice GALVIM prin PNDR. 

În fig.1. din acest document sunt prezentate mai detaliat fazele de evaluare-selecție ale proiectelor 

depuse la apelurile de selecţie GAL VI-M. 

Pentru mai multe detalii privind pașii de accesare vă rugăm să consultați  

• Manualul de Procedura GAL VI-M (_ManualProceduri, 2017) , publicat pe site-ul 
www.galvaleaizeimoisei.ro sau să solicitați informații suplimentare la 
office@www.galvaleaizeimoisei.ro 

• Strategia de Dezvoltare Locală SDL GAL VI-M (GALViM_SDL2, 2017), capitolul 11, 
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
mailto:secretariat@maramures-vest.ro
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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 
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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

 

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. ANUNȚ/ APEL SELECȚIE/ CALENDAR (MADR_AFIR_Ghd19_2v2, 2017) 

GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru 

fiecare an calendaristic.  

Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi 

modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru 

asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL 

și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a 

proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/ afișate:  

• pe site-ul propriu (varianta detaliată);  

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

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);  

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

caz;  

 

 

 

 

 

Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile 

care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de 

selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.  

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

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele tehnice ale măsurilor din SDL, care sunt 

interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/ Consiliului Director al GAL, în 

conformitate cu procedurile interne ale GAL. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul 

sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.  

Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/ diminuării).  

De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de 

depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse 

între solicitanți.  

 

ATENȚIE!  

Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea 

acestora.Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantul CDRJ, care se 

asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în concordanță cu Strategia 

de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului 

elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. 
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3.4.1. Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum următoarele informații:  

• Data lansării apelului de selecție;  

• Data limită de depunere a proiectelor;  

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;  

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:  

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;  

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000,00 de euro/ 

proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă 

acesta este mai mic de 200.000,00 de euro;  

 Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR 

pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în 

obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II 

la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va 

depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se 

aplică acest tip de sprijin.  

• Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă);  

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le 

depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;  

• Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora;  

• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;  

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării 

Generale a Asociaților/ Consiliului Director (AGA/ CD);  

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție);  

• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  

• Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).  

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe 

pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL.  

Pentru variantele publicate în presă scrisă/ presă online/ mass media și în variantele afișate la sediile 

primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variantele simplificate . 
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3.4.2. Variante simplificate ale anunțului de selecție  

Trebuie  să cuprindă următoarele informații:  

• Data lansării apelului de selecție;  

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;  

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;  

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;  

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;  

• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;  

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;  

• Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate; 

Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime 

obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate:  

1. Postarea pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei detaliate și 

a variantei simplificate a apelului de selecție, respectiv disponibilitatea la sediul GAL pe suport tipărit a 

variantei detaliate a apelului.  

Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL, apelul de selecție poate conține link-uri cu trimitere la 

secțiunile din cadrul portalului web în care se regăsesc informațiile privind documentele și cerințele 

obligatorii. Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea „arhivă”, pe toată 

perioada de implementare și monitorizare a SDL. Varianta detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, 

trebuie să fie disponibilă, pe suport tipărit, și la sediul GAL.  

2. Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL a variantei simplificate a apelului de selecție. GAL 

va face dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii 

concludente, care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare.  

3. Publicitatea în mijloacele mass-media se poate realiza, după caz, în una din formele de mai jos:  

• publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului 

• publicare de anunțuri în presa on-line;  

•  difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL; 

• difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL;9 

În situația în care GAL lansează simultan mai multe apeluri de selecție, aferente unor măsuri diferite din 

cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin publicarea/ difuzarea unui singur anunț în presa scrisă/ on-

line/ radio/ TV locală, care să cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.  

GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente măsurilor 

cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.  

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost anunțat 

apelul de selecție. Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a două județe, publicitatea se va face în 

ambele județe.  
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Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL/ on-line (în situația existenței unui sistem 

informatic de gestiune a cererilor de finanțare aferente acestei sub-măsuri la nivelul AFIR), sub forma 

cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Pentru proiectele de investiții sau 

cu sprijin forfetar se vor folosi formularele-cadru de cereri de finanțare specifice măsurilor din PNDR ale 

căror obiective/ priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL, 

adaptate de GAL și postate pe site-ul GAL, la momentul lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul 

solicitantului.  

Pentru proiectele de servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare prezentat în secțiunea II 

- Formulare din Manualul de procedură pentru Sub-măsura 19.2.  

În cazul proiectelor mixte, se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare corespunzător măsurii de 

investiții cu obiective similare, la care se va adăuga o anexă care va conține detalii tehnice și financiare cu 

privire la componenta de servicii. Bugetul indicativ al componentei de investiții va fi suplimentat cu totalul 

bugetului indicativ al componentei de servicii, preluat din documentul anexă. 
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3.5. CORELARE MĂSURI NAȚIONALE CU MĂSURI LOCALE GAL VI-M ȘI ART. REG. 1305 

3.5.1. Măsuri GAL VI-M vs. Măsuri Naționale imagine de ansamblu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

M8/6A 
Acces la 

info. 

M9/6A 
Dezv. 
satelor 

M10/6A 
Dezv. 

întrep. nea 

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

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

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

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

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

exploatațiilor și a întreprinderilor 

M06-Dez. Întrep 

neagricole 

M07-Servicii de 

bază  

Art. 20 

M07-Servicii de 

bază 
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3.5.2. Corelarea cu tipul de acțiuni eligibile în cadrul sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de CF 

specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul 

de beneficiar 

 

 

                                   

 

Tabel 1. Corelare Masuri Nationale  , art. Reg1305 , cu corespondenta in masuri locale GALVIM , cf. anexa 1. 
Ghid 19.2 (AFIR_Ghid19_2_V2, 2017) , rind 37 plus 
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Observații în conformitate cu (EU_GhidAplicare_MasuraCooperare, 2014), pagina 25: 

Capitolul 8.2.2. (Non-EIP) clustere și rețele 

La fel cum Art. 35 (1) (c) permite în mod explicit sprijinirea înființării grupurilor operaționale EIP (precum 

și a proiectelor actuale), la fel art. Articolul 35 alineatul (1) litera (b) menționează în mod explicit 

înființarea de clustere și rețele în afara cadrului EIP. 

În conformitate cu secțiunea 8.2.1 de mai sus, sprijinul pentru grupurile și rețelele non-EIP ar trebui să 

se distingă clar de sprijinul EIP  și, prin urmare, să fie legat de submăsurile relevante din intervalul 16.2-

16.0 (de obicei, 16.2 cel mai relevant pentru clustere). 

 

În cazul Măsurii M2/1B fiind o măsura de servicii, modelul Cererii de Finanțare va fi specifică 

categoriei de Servicii. 

3.6. DEPUNEREA PROIECTELOR  

3.6.1. Locul depunerii cererilor de finanțare  

Dosarul Cererii de Finanțare se depune la sediul GAL Valea Izei-Moisei, în localitatea Moisei, strada 

Principală, nr.1300 (în incinta Primăriei, et.2), județ Maramureș. 

Un expert din cadrul GAL VI-M 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 (anexa nr. 9). 

3.6.2. Perioada de depunere a proiectelor  

31.10.2017 – 04.12.2017. 

• Perioada de depunere a proiectelor este intervalul de timp cuprins între data lansarii apelului de 
selectie si data limită de depunere a proiectelor prevazută în Apelul de selecție. 

• Solicitantii eligibili pot depune cereriile de finanțare și documentația aferenta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

La fiecare măsura ghidul specific conține în anexe toate documentele de accesare necesare. 

A se vedea Capitolul XVI Pentru toate documentele necesare. 

E1.1. DOCUMENTE DE ACCESARE 
 
Ghidul Solicitantului (GS-Final) + Anexe (Elaborate de GAL VI-M și aprobate de CDRJ): 

1. Cererea de Finanțare (CF) 
2. Fișa Măsură (FM) 
3. Anexe Tehnico-economice (După caz: SF, ACB, Plan de afaceri, plan de marketing, etc.) 
4. Anexe specific Măsurii 
5. Anunț lansare Apel de Selecție (minim 30 de zile pentru depunere) 

Alte documente pentru informare/ documentare pe www.galvaleaizeimoisei.ro  
1. Strategia GAL VI-M 
2. Manual Proceduri GAL VI-M 

3. Manual Proceduri Sm19.2 (Proiecte finanțate prin GAL VI-M) 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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3.6.3. Alocarea pe sesiune și punctajul minim  

Alocarea financiară pentru această măsură este de maxim 50.000,00 € 

Valoarea proiectelor maxim 15.000,00 € 

Intensitatea sprijinului - 100%  

Alocarea pe sesiune și punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat vor fi 

mentionate în anunțurile de lansare sesiuni, publicate la: 

http://galvaleaizeimoisei.ro/apeluri-de-selectie/masura-m21b-cooperare/ 

3.6.4. Punctajul minim  

Pentru această măsură pragul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 

poate intra la finanțare.  

 

CAPITOLUL IV  CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

4.1. BENEFICIARII ELIGIBILI  

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim doi parteneri şi în a 

cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

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

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

IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile parteneriatului să aibe 

obiectul de activitate în domeniul cercetării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai 

multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul prezentei Măsuri sau prin 

submasura 16.4/ 16.4a pentru aceeași categorie de produse.  

ATENȚIE!  

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!  

Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre 

fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF). 

http://galvaleaizeimoisei.ro/apeluri-de-selectie/masura-m21b-cooperare/
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Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):  

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

ulterioare);  

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

ulterioare); 

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

ulterioare);  

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

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

Legea nr 246/2005);  

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

completările ulterioare);  

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

ulterioare); 

• Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea 

grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completările și modificările ulterioare)  

• Organizații neguvernamentale;  

• Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;  

• Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza obiectivelor 

proiectului. 

 

 

 

 

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

care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de 

eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. 

 În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul acordării 

Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare) și până la sfârșitul perioadei de monitorizare, 

liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR și GAL VI-M  pentru a primi 

acordul.  

 Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate drepturile și 

obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR și GAL VI-M 

în termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR. Nu este permisă schimbarea 

membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de Finanțare și momentul acordării 

Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare). Nu este permisă schimbarea membrilor pentru 

care s-au efectuat plăți. De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară 

o justificare amplă, cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la 

momentul solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv inclusiv cheltuielile, 

ATENȚIE!  

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă nejustificat structura (tipul și numărul de membri) 

le va fi retrasă integral asistenţa financiară. 
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condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR și GAL VI-M 

intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/partenerilor și va 

atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. Cu acordul 

AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atribuții în cadrul 

proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de parteneriat/ act 

adițional care să-i includă şi pe noul/ noii parteneri. 

  Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane ( de pe teritoriul GAL VI-M-

ului) în cadrul acordului de cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul 

proiectului (inclusiv financiare).  

 

 

 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:   

• să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în 

vigoare;  

• să acţioneze în nume propriu.  să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul 

implementării proiectului. 

  Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții 

derulate prin GAL VI-M respectiv PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:  

• Solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în 

registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită 

integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea 

Contractelor de Finanțare;  

• Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de 

Finanțare, că vor prezenta proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă acest 

document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. 

Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.  

• Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea 

ultimei cereri de plată) astfel: - beneficiarii Masurii 5/3A (GAL VI-M), precum și 16.4 (parteneriatele/ 

liderii de proiect) nu pot depune un alt proiect în cadrul Masurii 5/3A (GAL VI-M), submăsurii 16.4, 

dar pot depune în cadrul 16.4a; - beneficiarii (parteneriatele/ liderii de proiect)  

         

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE!  

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

 

ATENȚIE!  

În cadrul acestei submăsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu 

respectarea condițiilor de mai sus 
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4.2. BENEFICIARI/ PARTENERI RESTRICȚIONAȚI LA FINANȚARE CF. HG226/2016 

(GOV_HG226_2016, 2016) 

Art. 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; 

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 

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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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. 

 

 

 

 

CAPITOLUL V CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

5.1. CONFORMITATEA   

5.1.1. Verificarea încadrării proiectului în SDL GAL VI-M 

Se verifică conform Fișa 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 

5.2.1. Tipuri de acțiuni eligibile 

• Studii/ planuri, elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize 

de piață, conceptul de marketing, etc.;   

• Cheltuielile de  consultanță şi pentru managementul proiectului;   

• Costurile de funcţionare a cooperării. Acestea pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor 

depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului și pot cuprinde:   

 Cheltuieli de transport salarii și diurne ale coordonatorului, angajaților formei asociative și 

partenerilor, legate de activitățile parteneriatului; 

 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

închiriere sediu și plata utilități, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare funcționării 

cooperării, etc.;  

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

promovare, şi pot cuprinde:  

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

prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune etc.; 

• Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic), creare 

marcă înregistrată;  

ATENȚIE!  

Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din solicitanți parteneri sau legați, definiti conform Legii nr. 346/ 

2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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• Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, constructie) echipamente, 

utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace 

de transport adecvate activității descrise în proiect;  

• Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

• Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii aferente activităților 

descrise în proiect;    

     5.2.2. Tipuri de acțiuni neeligibile 

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

• cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

• cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepţia 

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

înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; • 

construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

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

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

(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale;  

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

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

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

 

5.3. CONDIȚII MINIME DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

 

 

 

 

Solicitanții trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să aibă sediul pe teritoriul GAL VI-M. 

 

5.4. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE  

Se va efectua conform Fișei Tehnice a măsurii M2/1B GAL VI-M, și conform Fișei de Eligibilitate anexa 10 

Ghid astfel: 

Condiții de eligibilitate 

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

EG.2. Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri; 

ATENȚIE!  

Modelul CERERII DE FINANȚARE, Memoriului Justificativ și a Acordului de Cooperare, ataşat Ghidului 

Solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în elaborarea planului propus 

şi asumat de către toţi partenerii. Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un 

plan suplimentar ce poate fi anexat CERERII DE FINANȚARE, Memoriului Justificativ, Acord de Cooperare, 

conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor. 
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EG.3. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin  

          egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea.  

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

 

CAPITOLUL VI  CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 
 

Extras din (MADR_Orientari_GHID_GALx, 2017), Capitolul 6 

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 

               Capitolul 8.1 din PNDR 2014-2020; 

• Reguli privind măsura 19 „Dezvoltarea locală LEADER” 

               Articolul 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. 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.  

6.1. TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE  

Extras (MADR_Orientari_GHID_GALx, 2017), capitolul 6 

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 
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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 VI-M. Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare etc.), cheltuielile pot fi 

eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL VI-M (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul 

sprijinului se adresează teritoriului GAL VI-M. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul 

județului/județelor de care aparține GAL VI-M sau în județele limitrofe acestuia/ acestora. 

 

Acțiuni eligibile: 

• Studii/ planuri, elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize 

de piață, conceptul de marketing, etc,   

• Cheltuielile de  consultanță  şi pentru managementul proiectului;   

• Costurile de funcţionare a cooperării. Acestea pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor 

depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului și pot cuprinde:   

• Cheltuieli de transport salarii și diurne ale coordonatorului, angajaților formei asociative și 

partenerilor, legate de activitățile parteneriatului; 

• Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu 

și plata utilități, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare funcționării cooperării, etc.  

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

promovare, şi pot cuprinde: 

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

prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune  etc.; 

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

creare marcă înregistrată;  

 Investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie) 

echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul 

proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;  

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

 Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii aferente 

activităților descrise în proiect;    

6.2. CHELTUIELI NEELIGIBILE (cheltuieli cu achiziționarea) 

• de bunuri și echipamente „second hand”;  

• cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

• cheltuieli efectuate înainte de  semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu excepţia 

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

înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 

• construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

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

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:  
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(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale;  

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

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

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

 

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) 

j) 1305/2013); 

k) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

 

 

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

acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

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

 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

• costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 
• care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/ reconversie plantații pomicole; 
• cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

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

 

CAPITOLUL VII  SELECȚIA PROIECTELOR 
 

PRESCURTARE 

CRITERIU SELECȚIE   

DENUMIRE 

CS1 Principiul relevanței proiectului pentru specificul local; 

CS2 Principiul numărului de parteneri care vor forma organizaţiile colective; 

CS3 Principiul numărului de beneficiari indirecţi care vor beneficia de proiect; 

CS4 Principiul diversificării activităţilor propuse în planul de afaceri; 
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Prescurtare 

Criteriu 

Selecție 

Denumire 
Punctaj 

Minim 

Total  

Minim 

Punctaj  

Maxim 

Total 

Maxim 

CS1 

Principiul relevanței proiectului pentru specificul local;      

Menționări în SWOT SDL a factorilor importanți în  definirea 

proiectului (Pozitivi, negativi, interni, externi) 

     

Observații 

Pentru fiecare menționare relevantă se acordă 5 puncte 
5 5  

 

CS2 

Principiul numărului de parteneri care vor forma organizaţiile 

colective; 
   

 

2  membrii 5 5   

3-5 membrii 10    

Mai mult de 5 membrii 15  15  

CS3 

Principiul numărului de beneficiari indirecţi care vor 

beneficia de proiect; 
   

 

Cluster - efect de cluster6 (Minim 1 punct/ beneficiar indirect, 

conform Fișa Tehnică Măsură) 
5 5 15 

 

Rețea - efect de rețea7 (Minim 1 punct/ beneficiar indirect 

Minim 1 punct/ beneficiar indirect, conform Fișa Tehnică 

Măsură). 

5  15 

 

Grup Operațional8 (Minim 1 punct/ beneficiar indirect, 

conform Fișa Tehnică Măsură) 
5  5 

 

Cooperativa (Minim 1 punct/ beneficiar indirect, conform 

Fișa Tehnică Măsură) 
5  15 

 

Grup Producători (Minim 1 punct/ beneficiar indirect, 

conform Fișa Tehnică Măsură) 
5   

 

CS4 

Principiul diversificării activităţilor propuse în planul de 

afaceri  

     

Diversificarea activităților LIDERULUI de proiect 5 5 5  

Diversificarea activităților PARTENERILOR liderului de 

proiect 
10  10 

 

Diversificare prin Proiect Pilot (Rezolvarea unei/ nevoi 

probleme la nivelul comunității)  
5  10 

 

Diversificare prin Dezvoltarea de noi produse, practici, 

procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și 

forestier pe baza resurselor locale  

5  10  

 
Punctaj minm selecție – 20 de puncte 

20  20 100 

                                                           
6 Dezvoltare (concentrare) în jurul unui produs-game de produse pentru a deveni un centru de competitivitate (ex. Cluster Lemn, Fructe de Pădure, Creșterea 
Animalelor, etc.), a se vedea definiții conform GHID M2/1B 
7 Dezvoltare parteneriat de tip rețea, mai mulți parteneri într-o dezvoltare echilibrată în teritoriu, pe o gamă de produse de „rețea”, a se vedea definiții conform 
GHID M2/1B 
8 GO constituit în vederea dezvoltării unui produs pilot sau dezvoltării de noi produse etc. (a se vedea definiții în GHID M2/1B)  
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7.1. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
• Punctaj minim admis la finanțare este de 20 puncte; 

• Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

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

cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu 

același punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități: 

   

   
   

 Nr. crt. La punctaje egale departajarea se va face astfel: 

 

   

1 Număr puncte relevanță (CS1) 

 

   

2 Număr parteneri (CS2) 

 

   

3 Număr beneficiari indirecți (CS3) 

 

   

 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către 

toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest 

sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se 

apartenența la mediul privat său public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează 

procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția 

faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de 

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

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un 

alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  

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

semnate de către doi experți. 

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

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Capitolul XII al 

SDL –„Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/ expertul cooptat este obligat 

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

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de 

departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a 
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conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat 

neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.  

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele 

de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), 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 puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

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

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

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

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce 

le revin, au următoarele obligații: 

• de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

• adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

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

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

• dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

7.2. PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

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

Izei-Moisei  înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Responsabilul din cadrul GAL 

înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar 

solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare.  

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua 

următorii pași:  

• Verificarea conformității proiectului; 

• Verificarea eligibilității proiectului ; 

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, 

se constată că este necesar;  

 

7.3. SELECȚIA PROIECTELOR 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 
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selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va 

avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată înainte de 

lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în 

cadrul unui proces de selecție transparent. GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în 

conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 

specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au 

fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de 

proiect depus.  

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 

verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate 

la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

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

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

             În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de 

evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării 

raportului pe pagina de internet a GAL www.galvaleaizeimoisei.ro  

Selecția proiectelor se va face conform cu Manualul de Proceduri GAL VI-M   (_ManualProceduri, 

2017) , cap. III, 3.7. Selecţia proiectelor , publicat la 9.  

În conformitate cu Logica Intervențiior prezentată în SDL (GALViM_SDL, 2017) , CAPITOLUL IV: 

Obiective, priorităţi și domenii de intervenție, pentru Măsura M5/3A indicatorii LEADER și cei ai GAL VI-M 

sunt cei din tabelul următor: 

                                                           
9 http://GALVIM.ro/manual-proceduri/  

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://galvim.ro/manual-proceduri/


 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 2/1B 
                                                                                                                                                 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 49 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

 

Domenii 

de 

Intervenție  

→ 

Măsuri  

→ 
Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

1 

 

 

 

Obiective 

transversale 

 

P1 

1A) M1. Cheltuieli publice totale: 100.000,00 euro 

1B) 

M2. 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 3 

operațiuni; Cheltuieli publice totale: 50.000,00 euro 

M3. 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 2 

operațiuni; Cheltuieli publice totale: 40.000,00 euro 

P2 2A) M4. 

Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți 4 

exploatații; Cheltuieli publice totale: 60.000,00 euro; Locuri de 

muncă create: 4 

P3 3A) M5. 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin: 4 

exploatații;  

Cheltuieli publice totale: 572.401,51 euro 

Locuri de munca create: 8 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

3 

 

 

 

 

Obiective 

transversale 

 

P6 

6A) 

M6. 
Cheltuieli publice totale: 30.000,00 euro; Locuri de muncă 

create: 1 

M7. 
Cheltuieli publice totale: 221.000,00 euro; Locuri de muncă 

create: 2 

M8. 
Cheltuieli publice totale: 20.000,00 euro; Locuri de muncă 

create: 1 

6B) 

M9. 

Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 20.000 locuitori; 

Cheltuieli publice totale: 330.000,00 euro 

M10. 

Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 50 locuitori; 

Cheltuieli publice totale: 30.336,00 euro  

 
Tabel 2. Logica Intervenției/ Indicatori GAL VI-M vs. Indicatori LEADER (Extras SDL, CapitoluI V) 
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PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE A PROIECTULUI  

Principiile/ Criteriile de selecție din Fișa Măsurii sunt GAL VI-M M2/1B sunt detaliate în Anexa 8, Criteriile 

de selecție, iar aplicarea lor în Fișa de selecție (Anexa 11) .  

 

ATENŢIE!  

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă nejustificat structura (tipul și numărul de membri) le va fi 

retrasă integral asistenţa financiară. 

Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, care trebuie justificate 

corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul 

partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. 

În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul acordării Deciziei de Finanțare 

(semnarea Contractului de Finanțare) și până la sfârșitul perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și 

va avea obligația de a notifica AFIR şi GAL VI-M pentru a primi acordul. 

Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate drepturile și obligațiile entității ce a părăsit 

acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea 

acordului AFIR. Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de 

Finanțare și momentul acordării Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare). Nu este permisă schimbarea 

membrilor pentru care s-au efectuat plăți. 

De asemenea, este permisă și creșterea numărui de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, cu condiția ca, aceștia 

să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării, respectând toate 

angajamentele asumate, inclusiv inclusiv cheltuielile, condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de 

proiect) va notifica AFIR intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/partenerilor 

și va atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării. 

Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atribuţii în cadrul proiectului 

(inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de parteneriat/act adițional care să-i includă şi pe 

noul/noii parteneri. 

Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de cooperare, ținându-se cont de 

drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare). 

ATENȚIE! 

Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial. 
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CAPITOLUL VIII  VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Valoarea maximă a sprijinului este de maxim 15.000,00  Euro/ proiect și de 50.000,00 Euro/ măsură. 

Intensitatea sprijinului 100%. 

 

 

 

 

5) Următoarele costuri aferente formelor de cooperare menţionate la alineatul (1) sunt eligibile pentru sprijin 

în cadrul acestei măsuri: 

a) costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză şi de studii de fezabilitate, precum 

şi costurile aferente elaborării unui plan de afaceri, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui 

plan echivalent sau costuri aferente unei strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menţionată 

la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

b) costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial 

colectiv sau a unui proiect care ar urma să fie realizat de un grup operaţional al PEI privind 

productivitatea şi durabilitatea agriculturii, după cum se menţionează la articolul 56. În cazul 

clusterelor, animarea poate viza, de asemenea, organizarea de cursuri de formare, 

interconectarea membrilor şi recrutarea de noi membri; 

c) costurile de funcţionare a cooperării; 

d) costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a unui plan de 

afaceri, a unui plan de mediu, a unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui plan echivalent sau 

a unei strategii de dezvoltare locală, alta decât cea menţionată la articolul 33 din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013 sau costurile directe ale altor acţiuni orientate spre inovare, inclusiv testarea; 

e) costuri aferente activităţilor de promovare; 

6) Acolo unde se implementează un plan de afaceri, un plan de mediu sau un plan de gestionare a 

pădurilor sau un plan echivalent sau o strategie de dezvoltare, statele membre pot acorda ajutorul fie sub 

forma unei sume globale care să acopere costurile de cooperare şi costurile aferente proiectelor 

implementate, fie sub forma unei sume care să acopere numai costurile de cooperare, folosind în acest 

caz fonduri provenind din cadrul altor măsuri sau alte fonduri ale Uniunii destinate implementării de 

proiecte. 

În cazul în care sprijinul se plăteşte sub forma unei sume globale, iar proiectul implementat face parte dintr-o 

categorie care intră sub incidenţa unei alte măsuri din prezentul regulament, se aplică suma sau rata maximă 

relevantă a sprijinului. 

7) Cooperarea între actori aflaţi în regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, eligibilă pentru 

acest sprijin. 

8) Sprijinul este limitat la o perioadă de maximum şapte ani, cu excepţia acţiunilor ecologice colective, în 

situaţii justificate corespunzător. 

ATENȚIE!  

În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de 

selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 

In conformitate cu Reg.1305 , art. 35 . (Reg1305_2013_UE_FEADR_sprijindezvoltarerurala, 2013):  

 

 

file:///Q:/Users/cnutu/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp984772/12038323.htm
file:///Q:/Users/cnutu/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp984772/12038323.htm
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9) Cooperarea în cadrul acestei măsuri poate fi combinată cu proiecte sprijinite de fonduri ale Uniunii, altele 

decât FEADR, pe acelaşi teritoriu. Statele membre garantează evitarea supra - compensării ca urmare a 

combinării acestei măsuri cu alte instrumente de sprijin naţionale sau ale Uniunii. 

10) Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor bugetare ale FEADR, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 83, în ceea ce priveşte specificarea mai detaliată a 

caracteristicilor proiectelor-pilot, ale clusterelor, ale reţelelor, ale lanţurilor scurte de aprovizionare şi ale 

pieţelor locale care vor fi eligibile pentru sprijin, precum şi privind condiţiile de acordare a ajutorului pentru 

tipurile de operaţiuni enumerate la alineatul (2) din prezentul articol. 

 

CAPITOLUL IX  COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII  

                          DE FINANȚARE 

Completarea, depunerea, verificarea și selecția proiectelor se va face conform cu Manualul de 

Proceduri GAL VI-M (_ManualProceduri, 2017), Capitolul III, 3.7. Selecţia proiectelor, publicat la 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/ sau înlocuirea acestora. Cererile de 

finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării apelului de selecție 

(format editabil). 

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

legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/ sau înlocuirea acestora. Cererile de 

finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării apelului de selecție 

(format editabil). 

 

 

                                                           
10 www.galvaleaizeimoisei.ro/manual-proceduri/  

ATENȚIE!  

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

fac parte integrantă din aceasta. 

Neselectate 

la Aplicant/ 

Contestație 

Selectate la AFIR 

E 3.1. Primirea și verificarea proiectului; 
           (Manual Procedură GAL VI-M) 
Fișă de Conformitate (GAL VI-M 1.1 L) 
Fișă de Eligibilitate (GAL VI-M 1.2 L) 
Fișă de Selecție (GAL VI-M 1.3 L) 
Partea I – Verificarea CONFORMITĂȚII documentelor: 

 Cererea conformă 

 Cererea neconformă 

Partea II – Verificarea ÎNCADRĂRII PROIECTULUI: 
                   Proiectul este încadrat corect: 

 DA 

 NU 

 

 

 

 

Comitet 
Selecție 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/manual-proceduri/
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Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute 

în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii 

de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru. Completarea 

Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. 

Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

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

Cererii de Finanţare.  

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

Nr. crt.   

 

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

 

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

 

 

 

 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de 

finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Responsabilitatea 

completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului. 

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

electronic (CD/ DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). Exemplarele vor fi 

marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.  

 

 

 

9.1. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII  

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 

de servicii.; 

2. Proces verbal de predare-primire/ recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii 

finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă  

ATENȚIE!  

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a 
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va 
fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

ATENȚIE!  

Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic 
responsabil de evaluarea proiectelor 
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3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare 

etc.) 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

5. Certificat/ certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice  

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se 

derulează operațiunile cu AFIR). 

7. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

 Să fie datate, personalizate și semnate; 

 Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

 Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/ servicii. 

              Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al   

              performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere  

              financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de  

              calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

8. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin 

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei 

luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

                    sau 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data 

depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 

sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 

organizaţia care a acordat-o; 

                    sau 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în 

cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data 

închiderii licitaţiei de proiecte; 

9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 

solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

             Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

             *Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 
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11. Contract/ angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/ muzeele din localitatea 

respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

12. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus). 

13. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior de 

plată a/au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000,00 euro) este înregistrat la 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) 

sau Actul normativ de înființare/ actul constitutiv/ statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.   

14. Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/ comodat/ 

închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 

             *În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va   

              depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie  

              privind situaţia curentă. 

15. Alte documente justificative, după caz; 

 

9.2. VERIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE SE FACE ÎN DOUĂ ETAPE 

9.2.1. La nivelul GAL Valea Izei-Moisei 

• Verificarea conformității proiectului;  

• Verificarea eligibilității proiectului;  

• Verificare pe teren: Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în 

Anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul 

compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării 

administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor;  

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către experții GAL, 

acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data 

vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului 

legal a menţionat observații în formularul – Fişa de verificare pe teren.  

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect.   

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul  

verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.  

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

• În cazul în care Planul de Afaceri conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 

eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea 

de Finanţare. 

• În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o 

formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. 

• În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 
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În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

 Proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

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

selecție. 

9.2.2. La nivelul AFIR 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 

15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea 

și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. MADR și instituțiile 

subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de 

regulamentele europene și legislația națională. Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de 

către reprezentanții GAL sau solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor 

alocate Sub‐măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.  

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

cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic 

(CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan‐ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare 

(CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non‐agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care 

rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea 

„Conform cu originalul″. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui 

să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea 

verificării conformității.  

 

Reprezentantul GAL/ solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia 

acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele 

dministrative conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor. Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul 

AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de 

procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În 

situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada 

aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor 

în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

 

CAPITOLUL X  CONTRACTAREA FONDURILOR 

Această fază nu intra în atribuțiile GAL VI-M, nefiind tratată în Manualul de Proceduri GAL VI-M. 

(_ManualProceduri, 2017). În consecință ea va avea ca referință documentară Manualul de procedură 

 sM 19.2_v01_AFIR 11 (ManualProcedura_sM19_2_v01_AFIR, 2017), din care cităm partea de contractare 

a fondurilor: Secțiunea I Procedura 8, Contractarea, pag. 26-30. 

                                                           
11 https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
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10.1.  PREVEDERI COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE AFERENTE SUB-MĂSURII 19.2  

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/Deciziilor de finanțare, expertul 

SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GALVIM o adresă de înștiințare privind încheierea 

angajamentului legal  

Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta pașii procedurali 

și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și 

contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor 

de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 

01 – 01)/ modificare contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea 

contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei 

obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe 

specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul 

manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu 

corespundă cu măsura aprobată prin SDL. 

Verificarea conformității documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare, în 

cazul proiectelor de investiții/sprijin forfetar, se va realiza în baza prevederilor Manualului de procedură 

pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual 

M01- 01, în funcție de specificul fiecărui proiect.  

În termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor 

administrative de la OJFIR (dacă este cazul), șeful SLIN/ SAFPD/ SIBA – CRFIR repartizează experților 

CE SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare.  

În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu 

documentele specifice  pentru care au atașat copii la cererea de finanțare, în original, în vederea verificării 

conformității. 

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR 

întocmește și transmite către beneficiarii din lista E6.1L – Cereri de finanțare eligibile (atașată Raportului de 

evaluare - formular E6.0L) formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea Contractului/ Deciziei 

de finanțare (formular E6.8.3L), în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu 

mențiunea că nu se vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. O copie a formularului va fi 

transmisă, spre știință, GALVIM.  

Pentru proiectele de investiții, formularul se va prelua din Manualul de procedură pentru evaluarea, 

selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și 

schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020 (Cod manual: M 01 – 01). 

                                                           
 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 2/1B 
                                                                                                                                                 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 58 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, cursul de schimb  

euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a 

finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central 

Europene http://www.ecb.int/index.html;  

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

va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata 

respectivă.  

Expertul CE SLIN/ SAFPD/ SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului, în vederea 

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

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/ Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, SLIN/ SAFPD/ 

SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL VI-M o copie a deciziei de neîncheiere/ încetare. 

Sumele aferente Contractelor/ Deciziilor neîncheiate/ încetate se realocă la GAL VI-M, în vederea finanțării 

unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/ încetat.  

Pe tot parcusul derulării Contractelor/ Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului 

dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce 

ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de 

evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității 

angajamentului la GAL VI-M printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio 

altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 

Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-măsurii 19.2 

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării 

Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – CRFIR repartizează 

experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare.  

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor întocmi 

formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare” și vor notifica 

solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile cu privire la semnarea angajamentelor la GAL VI-M. O copie a 

formularului va fi transmisă, spre știință, și către GAL VI-M.  

Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de Contract de 

Finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum și formularele specifice proiectelor de servicii din 

secțiunea Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Pentru 

proiectele de servicii nu se va realiza monitorizarea ex-post. 

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

maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente: 

http://www.ecb.int/index.html
http://www.afir.info/
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Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului 

FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile 

cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului la GAL VI-M, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc 

sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

Documentul/ documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin 

extras de cont (în original) și/ sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. 

În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul 

reprezentantului la GAL VIM al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info ) (pentru solicitanții care s-

au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada 

cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%; 

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

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

SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea: 

• Contractului de finanţare (formular C1.1L); 

• Propunerii de angajare a unei cheltuieli; 

• Angajamentului bugetar individual; 

 

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

termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a 

renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a 

clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 

În termen de 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnării 

Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR  declară contractul 

neîncheiat și va completa „Nota de constatare a neîncheierii contractului” - Formularul C1.16.1L, care va fi  

aprobat de către Directorul CRFIR.  

În termen de două zile de la clasarea contractului ca „neîncheiat” de către expertul din cadrul  CE SLIN 

CRFIR, în situaţia în care au fost deja angajate valori prin înregistrarea contabilă a Propunerii de angajare 

a unei cheltuieli şi a Angajamentului bugetar individual se va repeta completarea acestor documente dar cu 

semnul minus şi vor fi vizate de către CCFPP printr-o Adresă de transmitere internă semnată de către 

Directorul CRFIR. În maximum 2 (două) zile de la expirarea termenului/noului termen de prezentare a 

solicitantului, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va anunţa serviciile şi direcţiile operaţionale de faptul că 

acesta a renunțat la ajutorul financiar, respectiv:   

• Expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CMIT de la nivelul CRFIR; 

• SLIN - OJFIR;  

• Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole – Serviciul LEADER; 

http://www.afir.info/
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Experţii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi  de la experţii cu atribuţii de contractare de 

la nivel regional notele de aprobare a încetării contractelor, precum şi notele de neîncheiere a contractelor 

de finanţare. După primirea acestora, în aceeaşi zi, expertul responsabil cu monitorizarea le va scana şi le 

va transmite electronic către Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Raportare, de la nivel central, la adresa de 

e-mail: monitorizare@afir.info. 

Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual/  

întocmirea dezangajărilor bugetare 

Pentru realizarea acestor activități, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta formularele și 

metodologia privind întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar 

individual  sau, după caz,  de întocmire a dezangajărilor bugetare în conformitate cu prevederile Manualului 

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

sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01). 

Elaborarea Contractului de finanțare  

Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare a Contractului de finanțare, expertul SLIN - 

CRFIR verifică confirmarea de primire de către beneficiar a Notificării E 6.8.3L emisă de CRFIR și se 

asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul E6.8.3L au fost depuse de beneficiar la 

Autoritatea Contractantă în termenele menționate în cuprinsul acesteia și sunt conforme.  

În cazul în care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul E6.8.3L, se 

întocmește „Nota de constatare a  neîncheierii Contractului de finanțare“ - C1.16.1L și se înştiintează 

expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. Aceste informații sunt evidențiate și în 

Registrul C1.13L privind situația contractului de finanțare care se regăsește completat în fileserver la nivelul 

fiecărui CRFIR. 

Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului – cadru disponibil în Manualul de procedură pentru 

evaluare, selectare și contractare M 01-01. De asemenea, formularul C 1.16.1L se va prelua din același 

Manual de procedură. 

Înainte de întocmirea angajamentelor financiare şi încheierea angajamentului la GAL VI-M, experţii din 

cadrul CE SLIN CRFIR consultă Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezintă o bază de date unică, 

permanent actualizată care oferă o evidenţă clară a tuturor debitelor înregistrate, precum şi a tuturor 

operaţiunilor efectuate în legatură cu fiecare debit în parte (recuperare, modificare, anulare). Registrul 

Debitorilor este ţinut în format electronic şi poate fi accesat de către experţii  de la nivel judeţean/ regional/ 

central, autorizaţi în acest sens. 

Expertul CE SLIN CRFIR procedează la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2 (printscreen) 

și consemnează concluzia consultării registrului în Formularul C1.4L – „Fişa de verificare a Contractului de 

finanţare”. 

mailto:monitorizare@afir.info
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Expertul CE SLIN CRFIR completează Contractul de finanţare, în baza următoarelor documente:  

• Cererea de finanţare;  

• Dosarul administrativ al cererii de finanțare;  

• Raportul de evaluare aprobat de către Directorul General Adjunct CRFIR; 

• Lista Cererilor de finanţare eligibile; 

• Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L; 

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil, conform Raportului de 

evaluare, două exemplare ale Contractului de finanţare în limba română şi două exemplare din anexele 

acestuia. Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de finanţare acelaşi număr cu cel din 

Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se va scrie codul C în locul codului înscris în 

Raportul de evaluare (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanţare). 

Pentru alocarea Codului Unic de Înregistrare, expertul CE SLIN CRFIR accesează programul informatic 

specific, care poate genera electronic codul RO. Urmare alocării Codului Unic de Înregistrare în Registrul 

Unic de Identificare, se listează documentul care atestă codul RO alocat noului solicitant înscris și ulterior 

informația se va transcrie în cadrul Contractului de Finanțare. 

Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul leGALViM, expertul verifică dacă acesta are 

calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei 

juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice al solicitantului. În acest 

sens, expertul va verifica datele înscrise în cererea de finanțare coroborat cu actul constitutiv/statutul 

entităţii/persoanei juridice (Hotărârii de schimbare a reprezentantului leGAL VI-M).  

Contractul de finanţare, va avea ataşate următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a 

acestuia, având aceeași putere juridică: 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 

Tabel 3. Contract finanțare, anexe, conform Manual Procedură sm19.2 AFIR (ManualProcedura_sM19_2_v01_AFIR, 
2017) 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 2/1B 
                                                                                                                                                 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 62 

CAPITOLUL XI  AVANSURILE 
 

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

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

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

             Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR.  

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a 

României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 

autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

             Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru 

investiţii, depăşeşte suma avansului.  

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai 

mare cu 15 zile calendaristice fata de durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care 

AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespundcontribuţiei financiare a Uniunii 

Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 

expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranșă de 

plată.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 

prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul prin 

care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/ Nebancară, poliţă de asigurare care 

să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 

 

CAPITOLUL XII  ACHIZIȚIILE 
 

În funcție de tipul lor (public/ privat), beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum 

și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional 

de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile deachiziții pentru beneficiarii 

privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante (pe site AFIR www.afir.info.ro).  

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum şi 

Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare.  

http://www.afir.info.ro/
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Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date 

model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.  

Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va 

corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la 

art. 4 din HG 226/2015.  

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul 

tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.  

În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de interese se defineste prin:  

 

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi:  

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii leGALViMi ai acestuia, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc) și membrii 

comisiilor de evaluare:  

a) deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 

b) fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi ai GAL VI-M, administratori, membri ai 

consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi;  

c) sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus;  

 

B. Conflictul de interese între ofertanţi:  

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii ai GAL VI-M, membrii în structurile de 

conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc):  

a) Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie (OUG 

66/2011);  

b) Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi ai GAL VIM, administratori, membri ai 

consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

c) Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/ private - anexă la 

contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 

următoarele principii:  

• Nediscriminarea;  

• Tratamentul egal;  

• Recunoaşterea reciprocă;  

• Transparenţa;  

• Proporţionalitatea;  

• Eficienţa utilizării fondurilor;  

• Asumarea răspunderii;  
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CAPITOLU XIII  TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA  

                          CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE  

                         TRANȘELOR DE PLATĂ 

13.1. AVANS  

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

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

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

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR.  

13.2. TRANȘE DE PLATĂ  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL VI-M pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL VI-M.  

          Beneficiarii au obligația de a depune la GAL VI-M și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 

0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și 

anexele la acesta.  

          Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

          Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL VI-M , un exemplar original, pe suport de hârtie, la 

care se ataşează pe suport magnetic (copie-1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. În cazul în 

care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL VI-M, beneficiarul are dreptul 

de a depune contestație.  

          În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL VI-M decât cei care au 

verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL VI-M-

ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației 

se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/ CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

finanțare.  

          GAL VI-M se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL VI-M, 

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul 

maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

          Dupa verificarea de către GAL VI-M , beneficiarul depune documentația insoțită de Fișa de verificare 

a conformității DCP emisă de GAL VI-M, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/ CRFIR – în funcție de 

tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR 

www.afir.madr.ro.  

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează scopul proiectului 

finanțat, conform codului contractului/ deciziei de finanțare.  

http://www.afir.madr.ro/
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Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, 

Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt 

disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 

conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, 

în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL VI-M cu privire la sumele 

autorizate și rambursate în cadrul proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XIV  MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

GAL VI-M va indica perioada de monitorizare a proiectului și obligațiile beneficiarului privind 

investiția pentru care a primit sprijin. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 

trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 

utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăti.  

GAL VI-M  are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă 

forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg. 1303/2013 (Reg1303_2013_UE_DispozitiiComune, 

2013). 

• Perioada de monitorizare a proiectului  este de 5 ani iar beneficiarului  va include  Activele 

corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER,  pentru 

care a primit sprijin în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru 

activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți.  

• După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de  

desfășurarea primului eveniment/ primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la 

GALVI-M și la OJFIR graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de 

desfășurare a activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute. 

ATENȚIE!  

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice investiția realizată prin proiect pe o perioada de 5 

ani de la data semnarii Contractului de finanțare. 

 

ATENȚIE!  

Etapele verificării dosarului cererii de finanțare, dosarului de achiziții și ale dosarului cererii de plată se vor derula 
în conformitate cu prevederile procedurilor specifice, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, respectiv 

încheierii contractului de finanțare și demarării procedurii de achiziții, depunerii dosarului cererii de plată 

http://www.afir.info/
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• În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, 

beneficiarul va preciza în cadrul Graficului de realizare a proiect-ului și numărul de rapoarte de 

activitate pe care le va depune, cât și datat depunerii acestora (săptămâna și luna) 

• Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de către  

beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport  de activitate. 

• Verificarea pe teren se realizează prin notificarea beneficiarului privind data și ora verificării 

pe teren, cu cel putin 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.    

• Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea 

Contractului de finanțare. 

• Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în  

care solicită tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru 

depunerea tranșelor intermediare de plată. 

Acestea se depun în termen de maximum 10 zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută de  

Raportul de activitate.     

• În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.   

• Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus la OJFIR în termen de maximum 10 zile   

Lucrătoare de la încheierea activităților aferente proiectului, fără a se depăși durata de 

implementare a contractului. 

• Rapoartele  de  activitate  intermediare/finale  vor  conține  perioada  de  referință,   descrierea acti

vităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora, numărul  p

articipanților  și  rezultatele  obținute,  precum  și  documente  justificative    pentru  activitățile  desf

ășurate  și  tipurile  de  materiale  relevante,  elaborate  prin  proiect  (materiale  didactice,  chestio

nare de evaluare, liste de prezență, comunicate de presă etc.).    

• Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate final va 

cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de  

plată.     

Mai multe detalii privind Monitorizarea Proiectelor și a SDL-ului în capitolul V al Manualului de Proceduri 

GAL VI-M (_ManualProceduri, 2017).  

 

CAPITOLUL XV  LEGISLAȚIA APLICABILĂ EXTINSĂ 

15.1. LEGISLAŢIA EUROPEANĂ 

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat 

prin Legea nr. 157/2005;   

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

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

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

maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;  
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Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

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

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

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

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

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime; 

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

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

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

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

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

Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea 

ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea 

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

fondurile structurale și de investiții europene. 

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

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

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

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

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

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

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

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

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

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

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului; 

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

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

financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; 

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

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

Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului 

comun de monitorizare și evaluare a PAC; 

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

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

Hotărârea nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare 

Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare; 

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

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

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

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

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 

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

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

garantării, aprobată cu modificărie prin Legea nr. 56/2016; 

Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de 

date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: 

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 

localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis 

în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

15.3. LEGISLAȚIE/ DOCUMENTE CADRU PENTRU GAL VI-M  

• Statut Asociație ONG GAL VI-M, Înfiinţată prin Încheierea Civilă nr.10983 din 21.11.2012 , 
Înregistrată în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Baia Mare cu numărul 
87/11.12.2012; 

• Contract de finanțare, Acord Cadru de Finanțare Nr.C 1940 0026 01 16 6 26 75529/12.12.2016; 
• Contract de Finanțare Subsecvent nr.1, Nr.C 1940 1026 01 16 6 26 75529/ 12.12.2016; 

file:///C:/Users/Petre%20Mitru/AppData/Local/Microsoft/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
file:///C:/Users/Petre%20Mitru/AppData/Local/Microsoft/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
file:///C:/Users/Petre%20Mitru/AppData/Local/Microsoft/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
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• Strategia de Dezvoltare Locală SDL GAL VI-M, selectată de MADR prin Raport Selecție 8 august 
201612, poziția 148; 

• Regulamente interne ROF/ ROI; 
• Documente specifice implementării sM 19.2 de la13: 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_
in_strategia_de_dezvoltare_locala  

 

CAPITOLUL XVI  INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE UTILE 
 

16.1. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

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

sunt cele din Cererea de Finanțare, Model Servicii, cap. E; 

16.1.1. Lista documentelor anexate proiectelor de servicii 

 

 

Nr. crt. Lista documentelor DA NU 

NU 

ESTE 

CAZUL 

Pagina 

de la-

până la 

1 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 

lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 

proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 

beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 

programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

    

2 

Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare 

pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării 

altor programe de finanțare nerambursabilă14 

    

3 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca 

formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

    

4 

Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* 

– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic 

de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.). 

 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul 

prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin 

informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 

trebuie să le conțină.  

     

                                                           
12 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/08.august_2016/Raport-de-Selectie-a-Strategiilor-de-Dezvoltare-Locala.pdf  
13 https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala  
14 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți 
etc, în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului. 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/08.august_2016/Raport-de-Selectie-a-Strategiilor-de-Dezvoltare-Locala.pdf
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
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5 

Certificat/ certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale 

emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

 

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 

din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de 

către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 

Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 

bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 

social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 

bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor 

(prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea 

rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate 

pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a 

fost acordată. 

    

6 

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei 

/băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

trezoreriei/ băncii, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR). 

    

7 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 

stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 

următoarele caracteristici: 

• Să fie datate, personalizate și semnate; 

• Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

• Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/ 

servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor 

din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de 

oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt 

transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile 

de calificare, verificabile de către experții evaluatori.  

    

8 

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către 

beneficiar*:  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 

lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de 
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depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală 

cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

sau 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 

lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, 

donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de 

organizaţia care a acordat-o; 

sau 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi 

vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai 

mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

 

Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul 

responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% 

din cofinanțarea privată. 

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul 

României. 

sau 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de 

data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, 

în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de 

data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  

 

 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 

răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada 

cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul 

finanțării publice de 100%. 

9 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 

care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 

faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. 

    

10 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

    

11 

Contract/ angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/ 

muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii 

culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care 

se finanțează studii/ monografii). 

    

12 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe 

acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate 

scontate pentru proiectul depus)  
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13 

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri 

care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți directe care 

depășesc cuantumul de 5.000,00 euro) este înregistrat la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă 

activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/ actul constitutiv/ 

statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.   

    

14 

Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de 

concesionare/ comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația 

agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu 

situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului 

agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

    

15 Alte documente justificative, după caz     

 

Tabel 4. Listă documente Obligatorii de anexat (conform Cerere Servicii)  

La aceste documente se vor adăuga în mod OBLIGATORIU anexele completate din Ghidul de 

Finanțare astfel: 

Nr.crt. Anexa GHID  

1 Anexa 1 Cererea de finanțare  

2 Anexa 2 Model Plan de Marketing 

3 Anexa 3 Acord de cooperare pentru Constituire Parteneriat 

6 Anexa 6 Declarație privind cofinanțarea și respectarea HG  226/2015 

7 Anexa 7 Adresa de Înaintare și declarație  

15 Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL VI-M  

 
  Tabel 5. Lista documente/ anexe ce trebuie completate conform Ghid  

  Și un OPIS cu documente, astfel: 

Nr. crt Document Nr. pagini total De la pagina……la pagina 

I Documente conform cererii de finanțare    

II Documente conform anexe GHID M2/1B   

III Opis Documente   

IV Scrisoarea de Înaintare    

   Tabel 6. Model OPIS documente 
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16.1.2. Anexele Ghidului de Finanțare  

Din care se completează Obligatoriu următoarele Anexe marcate cu galben: 

Nr.crt. Anexa Nr. pagini Observații 

1 Anexa 1 Cererea de finanțare   Model recomandat pentru Servicii 

2 Anexa 2 Model Plan de Marketing  Model recomandat M16.4 

3 
Anexa 3 Acord de cooperare pentru Constituire 

Parteneriat 

 
Model recomandat M16.4 

4 Anexa 4 Lista Localități HNV  Model anexa M16.4 

5 Anexa 5 Lista prevăzută la Art.38_TFUE  Model anexa M16.4 

6 
Anexa 6 Declarație privind cofinanțarea și 

respectarea HG 226/2015 

 
Model GAL VI-M 

7 Anexa 7 Adresa de Înaintare și declarația   Model GAL VI-M 

8 Anexa 8 Criteriile de selecție  Model GAL VI-M 

9 
Anexa 9 Fișa de verificare a conformității 

administrative 

 
Model GAL VI-M 

10 Anexa 10 Fișa de verificare a eligibilității  Model GAL VI-M 

11 Anexa 11 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție  Model GAL VI-M 

12 Anexa 12 Fișa de verificare în teren  Model GAL VI-M 

13 
Anexa 13 Model Contract de Finanțare 

M2/1B_sm16_4 

 
Model recomandat M16.4 

14 Fișa Măsurii M2/1B Cooperare - asociere  Conform SDL aprobat 

15 
Declarație pe propria răspundere a beneficiarului 

de raportare către GAL VI-M  

 
Model GAL VI-M 

    

  Tabel 7. Anexe ce trebuie completate de beneficiari (cu galben, anexele: 1,2,3,6,7,15)  
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