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CAPITOLUL 1 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 

1.1 Definiţii 

 

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

cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR 

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

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

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

asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 

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

la finalul perioadei de monitorizare a proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

până la data depunerii ultimei tranşe de plată 

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

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

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

destinaţiei/funcţionalităţii iniţiale. 

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

activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile) 

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

conform legislaţiei în vigoare 

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

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

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

cofinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului 

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

sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligiible precizată în prezentul ghid şi, ca atare, nu pot fi decontate prin 

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

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

 

1.2 Abrevieri  

 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

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

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

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

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

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

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

cadrul AFIR; 

 

CAPITOLUL 2 

PREVEDERI GENERALE  

 

2.1 Contribuţia Măsurii 5/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non agricole 

 

Măsurii 5/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non agricole se încadrează conform 

Regulamentului (UE) nr.1305/2013 art.19, Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, respectiv 

conform art. 5 la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale şi contribuie la domeniul de intervenție (DI) 6A Facilitarea diverisicării, a 

înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

 

2.2 Obiective 

 

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

1305/2013, art. 4 lit la lit. c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

1. Crearea sau dezvoltarea de activităţi non-agricole  

2. Reducerea diferenţelor dintre teritorii 

 

2.3 Contribuţia publică  

 

Contribuția publică totală a măsurii este de maxim 150.000 euro.  

 

2.4 Tipul sprijinului 

 

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

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

 

 2.5  Sumele aplicabile și rata sprijinului  

 

Sprijinul public nerambursabil:  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

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

activităţi de producţie, servicii medicale şi agro-turism. 

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

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

conditiilor ajutorului de minimis. 
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Atenție: sprijinul nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu 

excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru 

care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. 

 

Atenție! În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de finanțare depusă pe 

măsura 5/6A, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică)/3 ani fiscali consecutivi), 

proiectul va fi declarat neeligibil. 

 

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

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

 

Potrivit art. 9 (1) litera c) din OMADR 1731/2015 cu modificările si completările ulterioare, data acordării 

ajutorului de minimis se consideră data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în 

conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc 

întreprinderii respective. 

 

2.6 Legislația națională aplicabilă măsurii 
 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;  

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

completările ulterioare;  

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

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

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare  

Legea nr.85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificarile și 

completarile ulterioare.  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea 190/2009, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă 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 

modificări și completări prin Legea nr.56/2016;  
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Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

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

completările 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 şi completările ulterioare; 

Ordinul MEF nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

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

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

completările ulterioare;  

Ordinul ANT nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT privind Norme de clasificare a 

structurilor de turism;  

Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare 

anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului 

Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;  

Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism 

privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului  

Ordinul ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de 

clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi 

brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013;  

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

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor 

economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului 

de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-

2020;  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare 

nr. C(2015) 3508 / 26.05.2015, cu modificările ulterioare;  

Ordinul MEF nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spatiul rural pentru înfiinţarea şi 

dezvoltarea activităţilor economice neagricole. 

 

2.7 Legislaţia europeană aplicabilă măsurii  
 

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

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

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

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

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

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  
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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 

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

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme 

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

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

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

completările ulterioare;  

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

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

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

mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

şi mijlocii; 

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

ajutoarele de stat sub formă de garanții;  

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

de actualizare.  

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

dificultate 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mică). 
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CAPITOLUL 3 

DEPUNEREA PROIECTELOR  
 

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele 

 

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

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

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

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

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

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

format electronic, la adresa www.tarafagetului.ro. 

 

 3.2 Perioada de depunere a proiectelor 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

Fagetului și la sediile primăriilor.  

 

Anunțul de selecţie include, cel puţin, următoarele informaţii:  

Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora).  

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

Adresa unde se vor depune proiectele.  

Suma alocată sesiunii de selecţie.  

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

Date de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare.  

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

 

3.3 Alocarea pe sesiune 

 

Alocarea financiară publică a măsurii aferentă perioadei de depunere continue este de 150.000 euro. 

 

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

 

Pentru această măsură pragul minim este de 59 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

 

 

 

 

http://www.tarafagetului.ro/
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CAPITOLUL 4 

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

4.1 Categoriile de solicitanţi/beneficiari eligibili 

 

Solicitanţii/beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 5/6A, sunt: 

1. Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou înfiinţate (start-ups)   

2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică 

activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul 

întreprinderii deja existente  
 

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii 

de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 

ani fiscali consecutivi. 

 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

 

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

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

ulterioare); 

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

completările ulterioare); 

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

ulterioare); 

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

completările ulterioare); 

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

completările ulterioare); 

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

completările ulterioare); 

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

 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de 

gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv 

desfășurarea de activităţi neagricole; 

 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a 

terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 

 

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant ("societate cu 

răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se 

acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară  
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pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Atenție! În cadrul măsurii 5/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 

 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

 Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active 

totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. 

 Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 

active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

 

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în 

baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a 

Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare. Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, 

Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru 

întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.  

 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, raportată la 

capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, se vor respecta 

prevederile art.4
1
 din Legea nr. 346/2004.  

 

Intreprinderile autonome sunt definite la art. 4
2
 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 4

3
, iar 

intreprinderile legate la art. 4
4
 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii.  

 

O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25% din 

capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu 

individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4
5
 al Legii nr. 

346/2004. 

 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt 

cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a 

acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004. 

 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite 

la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât 

dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al 

Legii nr. 346/2004. 
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Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în 

proiect. A se vedea: art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei 

situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, 

cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe 

propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză. 

 

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru încadrarea în categoria de 

micro-întreprindere sau întreprindere mică. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

 să fie persoană juridică română; 

 să aibă capital 100% privat 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

4.2 Condiţiile care trebuie îndeplinite de solicitanţi la momentul depunerii proiectelor 

 

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

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

de proiect şi beneficiar”. 

 

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

1a. Studiul de Fezabilitate/DALI - Anexa 2 (pentru proiectele care prevad constructii-montaj) sau 

Memoriu justificativ-Anexa 3 (pentru proiectele fara constructii-montaj) + Anexa 2.1 la SF/DALI/MJ, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii, conform H.G. 907/2016 

 

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

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

Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

ștampila elaboratorului documentaţiei::  

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

care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.  

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

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

putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;  

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), 

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

http://www.ecb.int/
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- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 

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

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

neeligibile”). 

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

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

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

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

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

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

construcţie.  

 

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

montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate/DALI se 

ataşează:  

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

 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 

40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul 

operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de 

finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.  

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  

Sau 

 

2.2Declaraţie privind veniturile realizate din Romania cu doi ani financiari înainte de anul depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in care 

rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut sa fie pozitiv (inclusiv 0)  

 

și/sau Declarația unică -privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, 

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

înregistrată la Administraţia Financiară, in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) 

obtinut sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

  

și/sau 

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

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

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

înregistrată la Administraţia Financiară  

sau 

 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au 

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului (pentru SRL). Pentru PFA/II/IF nu se depune această 

declarație. 

 

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.  
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b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul 

operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și 

negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, 

atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la 

Administraţia Financiară. 

 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :  

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ 

echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  

a) Dreptul de proprietate privată  
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act 

juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, 

precum:  

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de 

constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  

 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 

anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să 

specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să 

specifice:  

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

diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  

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

în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. 

 

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 

 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente 

privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru 

informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte 

funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 

depunerii proiectului). 

 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror 

montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 

(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă 

de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  
a) dreptul de proprietate privată,  

b) dreptul de concesiune,  

c) dreptul de superficie,  
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d) dreptul de uzufruct;  

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat)  

g) dreptul de închiriere/locațiune.  

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de 

comodat. 
 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie 

interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  

 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de 

mai jos:  

 

A. vor fi însoțite de:  

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte 

funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea 

funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 

depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  

SAU  

 

B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau 

dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.  

 

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public. 

 

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

credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

 

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, 

care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea 

conform OUG 44/2008:  

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, 

care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este 

necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de 

persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă 

acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de 

valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.  

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente justificative (după 

caz)”. 

 

4.Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru 

dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole și/sau documente APIA 

 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ 

administrator/ PFA, titular II, membru IF).  

 

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în 

cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 



                                                       

16 
 

6.3 Certificat de înregistrare 

6.4 Certificat constatator in extenso 

 

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 7 

din Ghidul solicitantului)  

Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.  

 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 

minimis (Anexa 8 din Ghidul solicitantului) 

 

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru 

proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce 

decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.  

 

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/ 

modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate 

conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.  

 

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 

octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).  

 

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii (Anexa 9). 

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor 

familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

 

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 

(Anexa 10 din Ghidul solicitantului)  

 

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul 

a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea.  

 

23.Alte documente  
Adeverință de la Serviciul Evidenta Populatiei/Alt document prin care se face dovada domiciliului în comuna 

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

               

Anexa 12 Declarație privind crearea de locuri de muncă       

    

Anexa 13 Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legalal solicitantului de raportare către GAL

               

Anexa 14 Declarație monitorizare GAL         

               

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

(obligatoriu)             

               

Adresă GAL              

 

Alte documente justificative (după caz)         
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Atentie! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui pentru ariile 

naturale protejate, in cazul in care activitate apropusă prin proiect impune.  

 

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

fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.       

 

4.3 Condiţiile care trebuie îndeplinite de beneficiari în perioada de implementare  

şi monitorizare a proiectelor 

 

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

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

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

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

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

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

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

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

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

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

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

 

 

CAPITOLUL V 

CONDIŢIILE MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

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

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

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

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

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

depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor. 

 

5.1 Condiţii de eligibilitate 

 

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

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

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

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

minimis, după caz; 

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

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

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

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

Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 

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

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

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

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

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

operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 
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Atragem atenţia solicitanţilor de finanţare asupra necesităţii, îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate, în 

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

monitorizare. 

 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului sunt următoarele: 

EG1- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Se vor verifica: Cererea de Finanțare – Secțiunea B1, Doc.6.1 Hotarare judecatoreasca/  6.2 Act constitutiv/ 

6.3 Certificat de inregistrare/ 6.4 Certificat constatator in extenso, Declaratii partea F a Cererii de Finantare, 

Doc. 10- Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Doc. 11 

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis 

 

EG2- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura 5/6A 

Se va verifica: Doc. 6.4 Certificat constatator in extenso, Anexa 6 Lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finantare in cadrul M 5/6A, Doc.1a- Studiu de fezabilitate/DALI/MJ, Doc 3 Documente pentru terenurile 

și/sau clădirile aferente realizării investițiilor, Doc.15 Aviz specific privind amplasamentul şi functionalitatea 

obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia / modernizarea sau extinderea structurii de primire turistica, 

după caz, Doc.16 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică respectivă (în 

cazul modernizării/extinderii). 

 

EG3- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

A se vedea punctul 2.8 Aria de aplicabilitate a măsurii. 

Documente de verificat: Doc 1a- Studiul de fezabilitate/DALI/MJ, Doc 3. Documente pentru terenurile și/sau 

clădirile aferente realizării investițiilor, Doc. 14 Certificat de urbanism/Autorizatie de construire (după caz) 

Doc. 6.4 Certificat constatator in extenso, Declaratie partea F ca isi va deschide punct de lucru in spatiul 

rural/oras Faget. 

 

EG4– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției  

Îndeplinirea acestei condiţii va fi demonstrată în baza documentului: Declaratia pe propria raspundere nr. 17 

din Sectiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare. 

 

EG5- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 

tehnico-economice 

Îndeplinirea acestei condiţii va fi demonstrată în baza documentelor: Doc.1a- Studiul de 

fezabilitate/DALI/MJ, Doc 2 - Situatii financiare/ Declaraţie privind veniturile realizate din Romania/ 

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

verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului; 

 

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

stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

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

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

contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Doc. 17 - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la 

neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" , Doc. 6.4 Certificat constatator in extenso. 

 

EG7 - Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul  cu cel puţin 2 ani înainte de depunerea 

proiectului în teritoriul GAL 

Se va verifica: Doc 5 - Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF), Doc. 23- Alte documente - Adeverință de la Serviciul 

Evidenta Populatiei/Alt document prin care se face dovada domiciliului în comuna /orașul unde va 

implementa proiectul, cu cel puțin 2 ani anterior depunerii proiectului la GAL 
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Important: Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activității de informare și publicitate, măsurile minime  

prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. 

 

Atentie: 

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

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

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

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

procedează la recuperarea întregului sprijin. 

 

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

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

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

cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2 Tipuri de acţiuni eligibile 

5.2.1 Lista indicativă a acţiunilor eligibile: 

 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole  

 Investiții pentru activități meșteșugărești  

 Investiții legate de furnizarea de servicii  

 Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități 

de agrement;  

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării 

 

5.2.2 Activităţi eligibile 

 

Activităţile eligibile trebuie să fie în corelare cu obiectivele specifice ale măsurii 5/6A.  

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

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

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.  

  

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

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

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

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

 

5.3 Tipuri de acţiuni neeligibile 

 

Lista indicativă a acţiunilor neeligibile: 

 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  
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 Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane  

 Cumpararea de teren si/sau de imobil  

 Închiriere şi leasing imobile, bunuri, echipamente, mijloace de transport  

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;  

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică 

 

CAPITOLUL 6 

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 

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

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

limita valorii maxime a sprijinului. 

 

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

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

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

 

6.1 Cheltuieli eligibile 

 

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind 

instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din 

spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole", cu modificările și 

completările ulterioare.  

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finanţare în cadrul măsurii 5/6A, Anexa 6 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea 

cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR. 

 

Costuri eligibile specifice:  

a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;  

b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi  

c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, 

drepturi de autor, mărci.  

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul 

ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la 

expirarea contractului de leasing. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiţii:  

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

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii 

necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-

2020; 

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

fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare;  

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;  

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-

montaj.  
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Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e) 

şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta 

integral în cadrul primei tranşe de plată.  

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 

10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% 

pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. 

 

Atenție! Costurile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR 2014-2020. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea 

obiectivelor investiţiei; 

b)sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (încadrarea în preţurile 

stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de 

date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 

euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro); 

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

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

de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate  
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:  

- Ambulanță umană;  

- Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;  

- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă 

autocisternă sau una din ele separat)  

- Auto betonieră;  

- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat 

direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).  

- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).  

 

Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor 

poate fi folosit si pentru alte tipuri de activitati). 
 

Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:  

a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele  

b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)  

c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului 

turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in 

functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.  

 

Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in scop de agrement!  

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare. 
 

În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement ((ex.: arc, echipament 

Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligaţia de a utiliza echipamentele 

achiziţionate numai în scopul deservirii activităților propuse prin proiect şi numai în aria geografică 

descrisă în Studiul de fezabilitate/DALI/MJ.  
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În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanţare (inclusiv in perioada de monitorizare) se 

constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de agrement în afara ariei descrise, va fi 

recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă.  

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurii 5/6A, 

inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să 

fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăţi. 

 

În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată prin M 5/6A se recuperează în 

condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea contribuţiei publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi 

neeligibile din cadrul investiţiei finanţate din fonduri nerambursabile.  

 

În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul unei operaţiuni constând în investiţii în 

infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020 se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la 

efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii 

Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 

ani. În cazul în care contribuţia prin PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se 

înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.  

 

Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de 

monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în 

sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria 

întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Atenție! In ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate numai cu 

acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective. 

 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

 

Lista indicativă a cheltuielilor neeligibile: 

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

conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

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

• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică; 

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

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

definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de 

finanțare; 

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

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

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

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

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

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

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

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 

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

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

autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 

 

CAPITOLUL 7 

SELECŢIA PROIECTELOR 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 59 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

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

acordat 

de GAL 

Documente verificate 

PS1 Principiul diversificării 

activității agricole a 

fermelor existente către 

activități non-agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte care sunt inițiate de 

o întreprindere existentă sau 

de reprezentantul legal al 

solicitantului care a 

desfășurat în principal 

activitate în domeniul 

agricol* și intenționează să-

și diversifice activitatea în 

sectorul neagricol. 

Activitatea agricolă trebuie 

să fie realizată pe perioada a 

cel puțin 12 luni inainte de 

data depunerii cererii de 

finanțare 

 * în UAT-ul în care va 

realiza investiția sau în 

UAT-uri  limitrofe acestuia 

(comunele învecinate sau 

orașul învecinat din 

teritoriul GAL)        

1 punct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Doc. 4 Copie extras din 

Registrul agricol cu 

stampila primariei si 

mentiunea ’’Conform cu 

originalul’’ si/sau 

documente APIA 

Doc.2 Situatii financiare/  

Declaratie privind 

veniturile din activitati 

agricole 221/Declaratia 

unica 

 

Se verifica la Doc 4: sa 

existe activitatea agricola 

cu minim 12 luni inainte de 

data depunerii cererii de 

finanțare 

Se verifica la DOC 2: sa 

existe informatiile cu 

privire la activitatea 

agricolă 

PS2 Principiul prioritizării 

sectoarelor cu potențial 

de creștere 

Proiecte ce vizează activități 

de producție din lista 

codurilor CAEN eligibile 

49 puncte 

 Cererea de finanţare , 

Certificat Constatator, 

Anexa 6 Lista coduri 

CAEN eligibile pentru 

finantare in cadrul M 5/6A 

Doc.1a- Studiul de 

fezabilitate/ DALI/ MJ 

 

Se verifică codul CAEN 

propus pentru finantare sa 

fie mentionat in Anexa 6, 

sa existe suficiente 

informatii în Doc. 1a, sa se 

regaseasca codul CAEN in 

certificatul constatator 

(autorizat sau neautorizat), 

iar in CF să fie menționat la 

Proiecte ce vizează servicii 

din lista codurilor CAEN 

eligibile 

44 puncte 
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punctul B1.1. 

PS 

3 

Principiul stimulării 

activităților de agrement 

Proiecte ce vizează activități 

de agrement 

5 puncte 

 Doc.1a- Studiul de 

fezabilitate/ DALI/ MJ 

Anexa 1-Cererea de 

finantare 

 

Se verifică informațiile 

mentionate in Doc. 1a, iar 

in CF se verifică la 

indicatorii de monitorizare 

bifa de la tipul investitiei, 

precum si punctajul acordat 

la criteriile de selectie. 

PS 

4 

Principiul crearii 

locurilor de muncă 

Minim 1 loc de muncă creat  

10 puncte 

 Doc.1a- Studiul de 

fezabilitate/ DALI/ MJ 

Anexa 1-Cererea de 

finantare 

Anexa 12 

 

Se verifică informatiile în 

Doc. 1a, cât și în CF la 

indicatorii de monitorizare, 

precum și la punctajul 

acordat la criteriile de 

selecție. 

De asemenea se verifică 

prezentarea si asumarea 

Anexei 12. 

  Minim 2 locuri de muncă 

create 

24 puncte 

 

PS 

5 

Principiul stabilirii 

domiciliului cu cel puţin 

2 ani înainte de 

depunerea proiectului 

Minim 2 ani 

5 puncte 

 Copie CI solicitant / 

Adeverinta Serviciul 

evidenta persoanelor/ Alt 

document prin care se face 

dovada domiciliului în 

comuna /orașul unde va 

implementa proiectul. 

Se verifică copia cărții de 

identitate și/sau adeverința 

eliberată de Serviciul 

evidența persoanelor sau alt 

document relevant care 

dovedește vechimea 

domiciliului solicitantului. 

2 ani  10 ani 

15 puncte 

 

10 ani  

25 puncte 

 

PS6 Principiul prioritizarii 

aplicantilor care au 

depus proiecte pe masura 

M 3/2B (Înfiintarea si 

dezvoltarea 

exploatatiilor) 1 punct 

 Adresa GAL 

 

Se verifică prezentarea 

Adresei GAL pentru 

beneficiarii de proiecte pe 

măsura 3/2B. 

TOTAL   
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Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in 

Anexa 6 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se 

optimizează reciproc. 

 

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar 

primi punctaje diferite la principiul de selecție numărul 2 - Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de 

creștere, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acestui principiu. 

 

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

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

 

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

măsură pragul minim este de 59 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la 

finanţare. 

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

proiectelor depuse se face în ordinea următoarei priorităţi: 

1. Data și ora înregistrării proiectului la GAL. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

eligibilitate sau de selecţie, Cererea de finanțare devine neeligibilă. 

 

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

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

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

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

 

Procedura de evaluare şi selecţie: 

 

1. Punctaj minim admis la finanţare 

Pentru această măsură pragul minim este de 59 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate 

intra la finanţare. 

 

2. Evaluarea proiectelor depuse şi termene stabilite 

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

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

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

 

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

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

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

Asociației Microregionale Țara Făgetului aferente măsurii 5/6A în corelare cu metodologia de verificare 

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

http://www.tarafagetului.ro/
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apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de 

procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Dacă se impune se efectuează o verificare în teren, cu 

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

 

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

documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

aferente. După reverificare, compartimentul administrativ corectează formularele 

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

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

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

www.tarafagetului.ro. 

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

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

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

www.tarafagetului.ro. 

 

4. Componenţa şi obligaţiile comitetului de selecţie 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

 

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

PARTENERI PUBLICI   43   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

COMUNA  

MĂNĂȘTIUR 

MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  FÎRDEA MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  BALINȚ MEMBRU AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  

DUMBRAVA 

MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  

PIETROASA 

MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

COMUNA  TOMEȘTI MEMBRU 

SUPLEANT 

AUTORITATE PUBLICA 

PARTENERI PRIVAȚI   43  % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

DOICA VOINESCU 

CAMELIA-MARIANA 

I.I. 

MEMBRU Lucrări de pregătire a terenului - 4312 

S.C. LIHONI DANIEL 

S.R.L. 

MEMBRU Construcții de clădiri și lucrări de geniu 

- 4521 

S.C. AUTENTIC 

MEDIA TV S.R.L. 

MEMBRU Activ. de producție cinematografică, 

video și de programe de televiziune -

5911 

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

SUPLEANT 

Fabricarea articolelor ceramice pentru 

uz gospodaresc  și ornamental- 2341 

GYULAI MIHAI-

RAFAEL I.I. 

MEMBRU  

SUPLEANT 

Activ. de telecomunicații prin rețele cu 

cablu -6110 

S.C. EURO DANIEL’S 

S.R.L. 

MEMBRU  

SUPLEANT 

Alte servicii de cazare - 5590 

SOCIETATE CIVILĂ    14   % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

ASOCIAȚIA 

CULTURAL 

UMANITARĂ „CULT-

FAG“ FĂGET 

MEMBRU   SOCIETATE  CIVILĂ 

ASOCIAŢIA DE 

AGROTURISM 

„PADEŞUL” FĂGET 

MEMBRU 

SUPLEANT 

SOCIETATE  CIVILĂ 

 

5. Componenţa şi obligaţiile comitetului de soluţionare a contestaţiilor 

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

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

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

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

întocmeşte Raportul asupra contestaţiei care conţine Contestaţia însoţită de documentele depuse de solicitant. 
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Raportul asupra contestaţiei propune admiterea, admiterea parţială sau respingerea contestaţiei şi este întocmit 

de Comisia de contestaţii. Raportul privind contestaţia se publică pe site-ul www.tarafagetului.ro. 

 

6. Procedura de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv perioada şi locaţia de depunere a contestaţiilor, 

comunicarea rezultatelor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.tarafagetului.ro. 

  

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

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

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

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

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

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

ul www.tarafagetului.ro în ziua aprobării Raportului. 

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

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

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

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

 

CAPITOLUL 8 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

8.1 Tipul de sprijin 

 

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

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

Avansurile). 

 

8.2 Sume şi rate aplicabile 

 

Sprijinul public nerambursabil:  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  

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

activităţi de producţie, servicii medicale şi agro-turism. 

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

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

conditiilor ajutorului de minimis. 

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

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

http://www.tarafagetului.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
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În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite 

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

 

CAPITOLUL 9 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 

 

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

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

www.tarafagetului.ro. 

 

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

format electronic, la adresa www.tarafagetului.ro. 

 

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

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

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

beneficiar" la Ghidul de implementare. 

 

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

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

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

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

Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie. 

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

Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

 

9.1 Completarea Cererii de finanţare 

 

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

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă 

ordine decât cea specificată etc.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de 

neconformitate administrativă. 

 

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

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

procesul de evaluare al acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor 

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

ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

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

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

Ghidul de implementare aparţine solicitantului. 

 

Important: 

Solicitanţii care depun proiecte în cadrul Măsurii 5/6A trebuie să fie înregistraţi sau să se înregistreze în 

Registrul unic de identificare (RUI), gestionat de APIA.  

 

http://www.tarafagetului.ro/
http://www.tarafagetului.ro/
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9.2 Depunerea dosarului cererii de finanţare 

 

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

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

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

CD. 

 

9.3 Verificarea dosarului cererii de finanţare 

 

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

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

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

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

minim admis pentru depunere proiect. 

 

9.3.1 Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare 

 

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

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

fezabilitate conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii 

contradictorii în interiorul ei, ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare se pot solicita informaţii 

suplimentare. 

 

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

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

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

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

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

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

suplimentare. 

 

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

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

 

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

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

suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar. 

 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situaţii: 

1. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înştiinţat cu privire la acest aspect 

2. proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecţie. 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informaţiilor furnizate de solicitant în Cererea de finanţare, în 

documentele ataşate acesteia şi în anexele la prezentul Ghid. Evaluarea criteriilor de selecţie se fac numai în 

baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanţare. 

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului şi a criteriilor de selecţie, pot exista două 

situaţii: 

a. proiectul este neeligibil 

b. proiectul este eligibil şi va avea un punctaj mai mare sau egal cu pragul minim admis. 

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la OJFIR într-un singur exemplar letric şi un exemplar pe suport 

electronic (CD). 
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CAPITOLUL 10 

CONTRACTAREA FONDURILOR 

 

AFIR va notifica solicitantul privind decizia de selecţie. Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea 

Contractantă următoarele documente, cu caracter obligatoriu pentru semnarea Contractului de finanţare: 

Numerotarea documentelor este conform Listei E din Cererea de finantare. 

 

7.Certificate de cazier judiciar: al solicitantului - persoană juridică și al reprezentantului legal-persoană 

fizică, (doc. 7.1 şi 7.2 în Cererea de finanțare);  

8. Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, emise de către 

Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru 

(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de 

reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. (doc. 8.1 şi 8.2 in Cererea de finanțare)  

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ 

Protocoale de colaborare.  

9. Document emis de ANPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM.  

12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise în original de către o 

instituţie financiară (extras de cont şi/ sau contract de credit), în termen de maxim 90 de zile de la primirea 

notificării privind selectarea Cererii de finanțare.  

13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale 

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

operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. 

20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare 

dintre AFIR și Ministerul Sănătății;  

21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe 

pagina de internet www.afir.info; 

22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului. 

 

Atenţie! În cazul modernizărilor solicitantul trebuie să prezinte, dupa caz, documentul de autorizare 

eliberat de AJPM/DSP/DSVSA pentru unitatile vizate de proiect, iar acesta trebuie eliberat/ vizat cu cel 

mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de finanțare. 

 

Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. 

Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare. 

 

CAPITOLUL 11 

AVANSURILE 

 

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

fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013  privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale Cadrului 

Național de Implementare (HG nr. 226/2015), cu modificările și completările ulterioare. 

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are posibilitatea de a solicita 

obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR și cu condiţia să nu depăşească data 

depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil 

asupra unei achizitii din partea AFIR. 

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. 
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CAPITOLUL 12 

ACHIZIŢIILE 

 

Procedurile de achiziţie publică respectate de către beneficiar vor fi cele precizate în Contractul de finanţare, 

precum şi în Manualul de achiziţii publice pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2014-2020 şi Instrucţiunile de 

achiziţii pentru beneficiarii privaţi, în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante. Nerespectarea de 

către beneficiarii FEADR a instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private-anexă la Contractul de finanţare, 

atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 

 

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regioanle, se va corela cu 

termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 

226/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese 

prevăzute în capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările 

ulterioare. 

 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile 

prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL 13 

TERMENELE LIMITĂ ŞI CONDIŢIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 

AVANSULUI ŞI A CELOR AFERENTE TRANŞELOR DE PLATĂ 

 

Pentru beneficiarul care a optat în formularul Cererii de Finanţare pentru obţinerea unui avans în vederea 

demarării investiţiei, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nermabursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai după avizarea achiziţiei prioritar majoritară de către AFIR, iar 

solicitarea acestuia se va afce, într-un dosar distinct, înainte de depunerea primei Cereri de plată. 

 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii financiare 

eliberată de o instituţie financiară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Valoarea maximă a avansului 

este specificată în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Garanţia aferentă avansului 

trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuţie a contractului şi va 

fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, acre corespund contribuţiei 

financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşseşte suma avansului.  

 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei 

maxime de execuţie aprobate prin Contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de 

execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă docuemntul prin care dovedeşte 

prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga 

perioadă de execuţie solicitaă la prelungire. 

 

Beneficiarul va depune la GAL, Dosarele cererilor de plată, în conformitate cu Declaraţia de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare, dupa care se depus la 

CRFIR/OJFIR. 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL, în două exemplare pe suport de hârtie, la care 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, apoi va fi depus la CRFIR/OJFIR. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ 
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(Anexă la Contractul de finanţare). Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 

de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

CAPITOLUL 14 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

14.1 Perioada de monitorizare 

 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 

5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă. 

 

14.2 Obligaţiile beneficiarului 

 

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

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

finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

 

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

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

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

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

 

Investiţile în active corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate prin LEADER, 

trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea pentru 

care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Pe durata de valabilitate a Contractului de Finanţare, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării atât 

către GAL precum și către Autoritatea Contractană, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la 

realizarea rapoartelor de monitorizare. 

Scopul principal al monitorizării este de a asigura implementarea cu succes a proiectelor finanțate pe măsurile 

incluse în SDL. 

 


