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Ghidul Solicitantului este un material de informare 

tehnică a potenţialilor solicitanti ai Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 

constituie un suport informativ complex pentru 

întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale 

PNDR. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 

precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare 

a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine 

lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se 

acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi 

acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul 

Cererii de Finanţare, al Planului de afaceri, ale 

Contractului de Finanţare, precum și alte informaţii 

utile realizării proiectului şi completării corecte a 

documentelor. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 

naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet 

www.valeasiretuluidesus.ro. 
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PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE  

COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE 

CUPRINSE ÎN MANUALUL DE PROCEDURĂ 

PENTRU MĂSURA 01/2A POSTATE PE SITE-UL 

WWW.VALEASIRETULUIDESUS.RO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 

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

MADR și AFIR si GAL, disponibile la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, 

județul Botoșani, precum și pe paginile de internet www.valeasiretuluidesus.ro, www.afir.info și 

www.madr.ro. 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediul nostru, 

prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului 

Solicitantului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valeasiretuluidesus.ro/
http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/
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Capitolul 1 

PREVEDERI GENERALE 

 

1.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 01/2A – Sprijin pentru îmbunătățirea 

performanței economice a fermelor prin asociativitate 
 

Conform analizei diagnostic și a analizei SWOT, în fiecare unitate administrativ-

teritorială există forme asociative înființate, dar care însă sunt deficitare în ceea ce privește 

funcționarea optimă, în scop comercial. Acestea au fost înființate doar pentru concesionarea 

pășunilor comunale. 

Desi aceste cooperative exista, unele sunt inregistrate in APIA si au cod de exploatatie 

propriu, insa nu au logistica proprie, fiecare fermier din cadrul cooperativei fiind obligat la 

modul individual sa-si gaseasca utilaje agricole cu care sa lucreze terenul si, de asemenea, piata 

de desfacere pentru produsele din ferma. 

   Fermierii sunt foarte deschiși în ceea ce privește cooperarea pentru a vinde în comun 

produsele obținute în fermă, insa nu există baza materială și resursele umane pentru a putea 

funcționa corespunzător. 

 În domeniul apicol, deși există un număr însemnat de crescători de albine, există doar o 

singură cooperativă în teritoriul GAL, dar care este constituită pentru emiterea documentelor 

obligatorii pentru înregistrarea familiilor de albine.  

 Deși cererea pentru produsele naturale obținute în fermele din zona GAL este foarte 

mare, consumatorii se aprovizionează tot din lanțurile de supermarketuri, unde calitatea 

produselor nici nu poate fi comparată cu produsele tradiționale. Această situație apare din cauza 

lipsei infrastructurii și a proastei organizări a fermierilor, lanțurile scurte de aprovizionare fiind 

inexistente. 

 Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are rolul de a facilita cooperarea dintre fermieri, 

dar și între aceștia și alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de 

dezvoltare rurală, pentru a-i ajuta să depășească problemele specifice. 

 Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin 

piețe locale, trebuie să devină o componentă importantă a sectorului agro-alimentar din teritoriul 

GAL. Pentru o mare parte dintre micii fermieri, vânzarea directă a produselor proaspete ar putea 

reprezenta o sursă importantă de venit. 

Măsura 01/2A „Sprijin pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor prin 

asociativitate” se încadrează în Prioritatea 2 „Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, reglementată de prevederile art. 5 din 
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Regulamentul (CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi contribuie la 

domeniul de intervenție:  

2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor în special în vederea creșterii participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole 

Obiectivele acestei măsuri sunt:  

- Încurajarea fermierilor de a se asocia în cooperative agricole cu scopul de valorifica 

produsele obținute în ferme la prețuri mai avantajoase; 

- Realizarea de schimburi de bune practici ce vor contribui, în final, la înființarea de 

lanțuri scurte de aprovizionare; 

- Crearea unei infrastructuri de bază pentru colectarea, procesarea și distribuția 

produselor agricole 

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea 

competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității 

produselor obținute 

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 

exploatații comerciale 

- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții. 

 

1.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ 
 

Contribuţia publică totală pentru Măsura 01/2A este de 169.160 Euro, din care: 

- 85 % contribuție europeană – FEADR și 15% contribuţia națională de la bugetul de stat pentru 

regiunile de dezvoltare ale României. 
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Capitolul 2 

PREZENTAREA MĂSURII 01/2A 

 

2.1   CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE    
 

 

Beneficiari direcți ai Măsurii 01/2A sunt: 

 

• Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 

membrilor. 
 

Beneficiari indirecți: 

• Fermierii din cadrul formelor asociative; 

• Populația locală; 

• Consumatori de produse ecologice. 

 

 

2.2  CONDIŢII MINIME OBLIGATORII /DE ELIGIBILITATE PENTRU 

ACORDAREA SRIJINULUI   
 

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului este 

necesar să fie prezentat în studiul de fezabilitate/memoriu justificativ toate informaţiile 

concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.  

 

Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ 

următoarele criterii: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor 

restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și 

angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor GAL că sunt 

îndeplinite toate condiţiile de depunere  a cererii de finanțare. 

 

 Membrii cooperativei/societăților cooperative agricole/grupurilor de producători își 

desfășoară activitățile agricole în una din UAT-urile GAL Valea Siretului de Sus; 
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 Cooperativele agricole, societățile cooperative agricole, grupurile de producători 

trebuie să aibă sediul în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus; 

 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei cooperative în care dimensiunea 

economică însumată a exploatațiilor membrilor acesteia să fie de minim 8.000 SO 

(valoarea producției standard);  

Se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform 

prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative 

agricole și grupuri de producători), sprijinul vizeaza toate exploatațiile agricole membre, 

chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 € SO, cu condiția ca dimensiunile 

economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 

8.000 SO la momentul depunerii cererii de finanțare. 

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/mixte şi care fac parte 

dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/închiriate suprafeţe agricole reprezentând 

pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în 

cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea 

asociaţie/cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o 

perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În Studiul 

de fezabilitate se vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ 

cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al 

dimensiunii economice a exploatației. 

Înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Dimensiunea 

economică a exploatației formei asociative se va calcula cumulând dimensiunile economice 

ale exploatațiilor membrilor care, de asemenea, trebuie să se regăsească în evidențele 

APIA/DSVSA. 

 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

prin măsură: 

1. Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și 

racordarea fermei la utilități; 

2. Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare a produselor agricole 

proprii, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

3. Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii 

de piață a bunului respectiv; 

4. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole 

proprii în cadrul unui lanț alimentar integrat; 
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5. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci. 

6. TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însușirii Declarației F şi în baza corelării 

informațiilor din Studiul de fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, 

prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare. 

În cazul în care proiectul prevede și contribuția în natură realizată prin lucrări în regie 

proprie, valoarea cofinanțării private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură 

conform Anexa A5 din CF și pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare  

privată, din valoarea menționată în extrasul de cont/ contractul de credit. Prin urmare, în 

vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont/ contractul de credit pentru 

diferența menționată. 

 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice; 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiții: 

rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, 

în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii 

cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (dacă este cazul) rezultatul din 

exploatare este pozitiv (inclusiv 0). Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată 

de calamități naturale. Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor 

ataşa documente care demonstrează situația de calamitate. 

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se 

analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ. Solicitanții care s-au înființat în anul 

depunerii cererii de finanțare nu prezintă documente financiar contabile aferente activității 

economice. 

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menționate în cadrul 

secțiunii economice. 

 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

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

informaţiilor din Studiul de fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu 

cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de 

contractare. 
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 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinare și de siguranță alimentară; 

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea 

semnării contractului. 

 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoare sprijinului solicitat. 

Se verifică, în baza situațiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net 

mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depășește de patru ori valoarea sprijinului 

solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se 

analizează profitul. 

 

 

2.3 TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE 
 

 

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. 

În cadrul Măsurii 01/2A sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al GAL 

Valea Siretului de Sus. 

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile 

nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile 

neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în 

proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate până lă data depunerii ultimei Cereri de plată. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la 

depunerea Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de 

finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole 

nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de 

eligibilitate. 

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploatației peste cea prognozată, 

astfel: 

- în perioada de implementare a proiectului și primul an de funcționare (adică primul an de 

monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost 

punctat în cadrul criteriilor de selecție. 

- după primul an de funcționare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o restricție. 

 

 Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul 

fermei și racordarea fermei la utilități; 
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 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare a produselor agricole 

proprii, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar 

integrat; 

Atenție! În cadrul acestor spații pot fi comercializate atât produse condiționate și/ sau 

procesate, în conformitate cu definiția lanțului alimentar integrat, cât și produse agricole 

primare (de exemplu, cele în stare proaspătă). 

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiții şi doar în 

limita a 5 % din valoarea eligibilă a proiectului: 

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

stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate); 

- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu 

crearea/ achiziționarea și/sau înregistrarea mărcii beneficiarului; 

- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor 

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

brandului/ brandurilor acestor produse. 

 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita 

valorii de piață a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, 

inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, 

utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, 

instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente 

bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc). 

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligația ca 

bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată. 

Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se recomandă 

consultarea Tabelului privind corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafața fermelor, 

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

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

momentul depunerii Cererii de finanțare și a culturilor prognozate în cadrul Studiului de 

fezabilitate. Se va avea în vedere și gradul de uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor 

aflate deja în patrimoniul exploatației și de amortizarea lor din punct de vedere contabil. 

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

va prezenta la depunerea Cererii de finanțare Acordul de principiu privind includerea 

generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a 

Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de 

Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată Avizul de includere în 

SNACP. 

 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor 

agricole proprii în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: 

o Autocisterne, 

o Autoizoterme, 

o Autorulotele alimentare, 
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o Rulotele alimentare. 

 

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

drepturi de autor, mărci. 

 

 TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

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

sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

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

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind 

obținerea avizelor şi autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația 

națională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă 

prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

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

şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

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

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

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

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

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

de construcții - montaj. 

Cheltuielile de consultanță - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt 

eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea 

fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru 

întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de 

plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt 

evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 

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

proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 

Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și 

completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) precum: 

cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în 

procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare 

(asistență pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, a caietelor de 

sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente 

studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obținere avize, acorduri şi autorizații necesare în 
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Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile 

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

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

intermediul creditelor de co-finanţare PNDR, vor fi selectați de către intermediarii financiari 

(bănci sau alte instituții de credit selectate) în baza criteriilor economico-financiare cuprinse în 

condițiile de creditare proprii pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții 

finanțate. 

Creditul de co-finanţare PNDR poate acoperi valoarea co-finanțării private a cheltuielilor 

eligibile aferente proiectului selectat pentru finanțare de către AFIR, în următoarele condiții, 

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

- Valoarea cumulată a grantului şi a creditului nu poate depăși suma totală a cheltuielilor 

vizate (eligibile); 

- Creditele de co-finanţare PNDR nu pot prefinanţa grantul, respectiv acestea nu pot fi 

utilizate pentru a plăti cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin grant; 

- Grantul nu poate fi utilizat pentru rambursarea sprijinului primit prin creditul de cofinanţare 

PNDR. 

 

2.4 TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI NEELIGIBILE 
 

Cheltuieli neeligibile sunt acele cheltuieli aferente acțiunilor care nu conduc la 

rezultate pe teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. 

De asemenea, sunt considerate cheltuieli neeligibile cheltuielile aferente acțiunilor 

care nu deservesc scopul măsurii. 

 

Cheltuielile neeligibile sunt: 

 Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 

excepția costurilor generale definite la art. 45 alin.(2), lit. c) a R(UE) nr. 1305/2013, care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R(UE) nr. 1303/2013. 

 Achiziția de clădiri; 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă; 

 Cheltuieli generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt 

de producție (inclusiv cheltuieli cu achiziționarea materialulu săditor și lucrările aferente 

înființării acestor culturi); 

 Cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole; 

 Cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 
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 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.; 

 Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 

4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. 

 

 

2.5  PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI  
 

Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii de depunere proiecte. 

Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1. Numărul de  membri ai cooperativei agricole/ societăților cooperative agricole, 

grupurilor de producători 

Max. 20 p 

1.1 Peste 10 parteneri implicaţi  20 p 

1.2 Intre 5 – 10 parteneri implicaţi 5 p 

2.  Prioritizarea cooperativelor agricole care au in componență ferme mici și medii 

aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață 

Max. 20 p 

2.1 Fermieri cu exploataţii mai mici de 8.000 SO (>50% din totalul fermierilor 

membri ai cooperativei) 

20 p 

2.2 Fermieri cu exploataţii între 8.001 şi 12.000 SO (>50% din totalul fermierilor 

membri ai cooperativei) 

10 p 

3. Prioritizarea domeniilor de activitate (profilul formelor asociative: creșterea 

bovinelor, ovinelor și caprinelor, apicultură, cultivarea plantelor) 

Max. 20 p 

3.1 Creşterea bovinelor 20 p 

3.2 Creşterea ovinelor şi caprinelor  15 p 

3.3 Apicultură 10 p 

3.4 Cultivarea plantelor 5 p 

4.  Încurajarea înființării de noi cooperative/forme asociative agricole (vor fi 

prioritizate cooperativele/societățile cooperative agricole, grupurile de 

Max. 20 p 
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producători care sunt înființate anterior depunerii cererii de finanțare cu 

maxim 1 an) 

5. Crearea de noi locuri de muncă 10 p 

5.1 Principiul creării a două locuri de muncă 10 p 

5.2 Principiul creării unui loc de muncă 5 p 

6. Eficientizarea fondurilor nerambursabile: prioritizarea proiectelor cu valoare 

eligibila mai mica sau egala cu 100.000 euro 

10 p 

TOTAL 100 p 

 

Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

P1. Numărul de  membri ai cooperativei agricole/ societăților cooperative agricole, grupurilor de 

producători 

Se verifică Statutul/Actul constitutiv/alte documente anexate din care reiese numarul de membri 

ai cooperativei, cum ar fi: cereri de aderare la cooperativa a unor membri noi, hotarari AGA etc. 

Expertul va verifica numărul de membri ai cooperativei pentru a stabili punctajul corect al 

acestui criteriu de selectie. 

Dacă în urma analizării documentelor atașate cererii de finanțare rezultă că solicitantul are în 

componență doar cei 5 membri fondatori obligatorii, conform Legii nr. 566/2004, solicitantul nu 

va fi punctat. 

Dacă din documente rezultă că are în componență un număr cuprins între 5 și 10 membri, 

solicitantul va primi 5 puncte. 

Dacă solicitantul are în componență un număr mai mare de 10 membri (fie membri fondatori, fie 

membri care au aderat ulterior prin cereri de aderare), acesta va fi punctat cu 20 puncte. 

 

P2. Prioritizarea cooperativelor agricole care au in componență ferme mici și medii aflate în 

dificultate cu privire la accesul pe piață 

Se verifică descrierea membrilor din Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ 

Verificarea se realizează în baza documentelor fiecarui membru al cooperativei: extras APIA, 

extras DSVSA. 

Punctajul se acorda in functie de numarul de SO al exploatatiilor membre in cooperativă: 

- Solicitanții care au în componență mai mult de 50% din total memebri exploatații mai 

mici de 8.000 SO, vor fi punctați cu 20 puncte. 

Exemplu de calcul : 

Solicitantul are 12 membri. În urma efectuării calculului SO pentru fiecare exploatație în parte, a 

rezultat faptul că 8 membri au exploatații sub 8.000 SO, iar 4 membri au exploatații mai mari de 

8.001 SO. În acest caz, solicitantul va fi punctat la P2 cu 20 puncte. 
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- Solicitanții care au în componență mai mult de 50% din total memebri exploatații 

cuprinse între 8.001 SO și 12.000 SO, vor fi punctați cu 10 puncte. 

Se vor totaliza fermele care au sub 8.000 SO si fermele care au intre 8.001 si 12.000 SO. 

 

 

P3. Prioritizarea domeniilor de activitate (profilul formelor asociative: creșterea bovinelor, 

ovinelor și caprinelor, apicultură, cultivarea plantelor) 

Expertul va analiza descrierea domeniilor de activitate desfășurate de către solicitant, conform 

Statutului, din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, in vederea incadrarii corecte in 

domeniile de activitate prioritare. 

Solicitanții care au obiect principal de activitate creșterea bovinelor, vor fi punctați cu 20 puncte. 

Solicitanții care au obiect principal de activitate creșterea ovinelor și caprinelor, vor fi punctați 

cu 15 puncte. 

Solicitanții care au obiect principal de activitate apicultura, vor fi punctați cu 10 puncte. 

Solicitanții care au obiect principal de activitate cultivarea plantelor, vor fi punctați cu 5 puncte. 

 

P4. Încurajarea înființării de noi cooperative/forme asociative agricole (vor fi prioritizate 

cooperativele/societățile cooperative agricole, grupurile de producători care sunt înființate 

anterior depunerii cererii de finanțare cu maxim 1 an) 

Se verifică data infiintarii cooperativei/formei asociative, conform Statutului/Actului constitutiv 

in vederea acordarii de punctaj acelor solicitanti care sunt infiintati cu maxim 1 an inainte de 

depunerea Cererii de finantare la GAL. 

Solicitanții care dovedesc prin actele de înființare că au mai puțin de un an de la data înființării, 

vor fi punctați cu 20 puncte. Cei care nu îndeplinesc acest criteriu, nu vor primi punctaj. 

 

 

P5. Crearea de noi locuri de muncă 

Se verifică Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ. 

Verificarea se realizează în baza prognozelor din Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ. 

Punctajul se acorda in functie de numarul de locuri de munca asumate prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriu justificativ. 

Prin ”loc de muncă” se înțelege angajarea unei persoane cu Contract individual de muncă. 

Solicitanții care își propun prin Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ crearea a două sau 

mai multe locuri de muncă vor fi punctați cu 10 puncte. 

Solicitanții care își propun prin Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ crearea unui singur 

loc de muncă vor fi punctați cu 5 puncte. 

Solicitanții care nu prevăd în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ niciun loc de muncă, nu 

vor primi punctaj la acest criteriu. 

 

P6. Eficientizarea fondurilor nerambursabile: prioritizarea proiectelor cu valoare eligibila mai 

mica sau egala cu 100.000 euro 

Se va verifica valoarea eligibila pe care solicitantul o solicita in Cererea de finantare. 

De asemenea, aceasta valoare va fi descrisa si in Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ. 
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Se va acorda punctaj la acest criteriu doar proiectelor care isi propun valoare eligibila mai mica 

sau cel mult egala cu 100.000 euro. 

 

 

2.6   VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  
 

Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă prevederile art. 45 din R(UE) nr. 1305/2013 și trebuie să se încadreze în maximum 10% 

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

pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. 

Rata sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va 

depasi 169.160 euro. 

Intensitatea se va majora cu 20 puncte suplimentare in cazul investitiilor colective si 

proiectelor integrate, dar nu va depasi 70% din totalul cheltuielilor nerambursabile. 

 

Suma maximă nerambursabilă:  169.160 euro/proiect. 

 

 

ATENȚIE!  

În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea 

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

recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 
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Capitolul 3 

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

ACORDATE PENTRU MĂSURA 01/2A 

 

 

Atenţie! 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt 

eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de 

finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel unele avantaje, contrar 

obiectivelor legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. În acest sens, vă recomandăm să studiaţi 

anexele la Ghidurile Solicitanților aferente submăsurilor 4.1/4.1a și 4.2/4.2a, anexe ce cuprind 

instructiuni privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020. 

 

 

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI 

CERERII DE  FINANŢARE  
 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și 

administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse la sediul GAL din 

comuna Vorona, județul Botoșani. 

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

disponibil, în format electronic, pe adresa de internet  www.valeasiretuluidesus.ro. 

 

NOTĂ 

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 adauga alte categorii de 

indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus). 

Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie. 

 

 

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

Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza în format de hârtie 

și pe suport electronic (CD, DVD), în 3 exemplare(1 dosar original si 2 dosare - copii), la sediul 

GAL din comuna Vorona, județul Botoșani. 
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3.1.1  COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE 

 

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

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română.  

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 

evaluare a acesteia. 

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 

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

măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 

Cererea de finanţare. 

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

solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu 

depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci 

când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se 

recuperează la ultima tranşă de plată. 

 

Atenţie! Studiul de fezabilitate trebuie redactat pe calculator, în limba română, pornind de 

la capitolele minime menţionate în modelul indicativ, folosind informaţii şi anchete/date 

realizate/aplicabile la nivel local/regional, conform obiectivelor propuse şi asumate. 

 

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

(conform Listei Documentelor din Cererea de Finanţare), care vor fi semnate si stampilate pe 

fiecare pagina, in dreapta paginii – sus, scanate și depuse atât pe format de hârtie, cât și pe suport 

electronic (CD, DVD) la sediul GAL.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 

la n în partea dreaptă sus a fiecărui document (recomandabil) unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. De asemenea, documentele atasate 

in copie la cererea de finantare vor fi stampilate cu stampila ”CONFORM CU ORIGINALUL”.  
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IMPORTANT! 

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanțare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă cu cea din lista documentelor 

(secțiunea specifică din Cererea de Finanțare). 

 

 

Atenție! Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei sesiuni, 

numai după retragerea în prealabil a Cererii de Finanțare. 

 

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul 

Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  08.00-16.00, iar vineri in intervalul orar 

08.00-14.00. 

 

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 14.00. 

 

3.1.2  VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE DE CĂTRE GAL 
 

Verificarea Cererilor de Finanţare se face la sediul GAL. 

3.2 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE 
 

Verificarea eligibilităţii constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

 verificarea criteriilor de eligibilitate;  

 verificarea bugetului indicativ al proiectului. 

 

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

parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. Informaţiile 

suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori, iar acestea vor fi depuse la sediul GAL. 

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt 

următoarele: 

1.în cazul în care documentul tehnic (studiul de fezabilitate/proiectul tehnic) conţine informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în 

interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare. 

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

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

3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută 

corect. 
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4. pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare 

fără înlocuirea documentelor obligatorii prezentate la depunerea Cererii de Finanțare. 

Informațiile nesolicitate transmise prin raspunsul la informatii suplimentare de catre solicitanți 

nu vor fi luate în considerare. 

6. dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul solicitare de 

informatii suplimentare, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării 

expertului evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va 

întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după 

notificare în urma aprobării Raportului de Selectie; 

7. în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se 

constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau 

omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza 

proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori 

materiale. 

 

In situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 

transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

 

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii (BI), atât a unor cheltuieli 

eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările 

corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. 

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 (BI), se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ 

montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/ neeligibile. 

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

cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare” (Ghid), Cererea de 

Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

 

3.3  VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE  
 

Verificarea pe teren se realizează de către entitatea care instrumentează Cererea de Finanţare, 

respectiv  OJFIR (dacă este cazul). 

În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră 

necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare, 

pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren. 

 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea 

anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu 

realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 
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Atenție! În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de 

către expertii OJFIR sau GAL (dupa caz), acesta poate contesta rezultatele verificării, la 

publicarea raportului de selecţie, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicitul 

reprezentantului legal a menționat observații în formularul E3.8 - Fişa de  verificare  pe  teren. 

 

 

3.4  VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 

În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii: 

 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect; 

 proiectul este eligibil şi finanțat; 

 proiectul este eligibil şi nefinanțat. 

 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - 

pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - Fişa de 

evaluare generală a proiectului M 01/2A – ”Verificarea  criteriilor de selecţie a cererii de 

finanțare”.  

 

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

prezentul ghid. 

 

3.5   SELECŢIA PROIECTELOR  

Măsura beneficiază de o alocare financiară pe sesiune. 

 Alocarea financiară publică a măsurii aferentă perioadei de depunere proiecte, criteriile de 

selecţie, punctajele de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la iniţiativa 

GAL cu consultarea prealabilă a Consiliului Director.  

Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII de depunere a 

proiectelor, în care se vor prezenta: alocarea corespunzătoare măsurii, intervalul de depunere a 

proiectelor și pragul minim. 

Punctajul minim pentru această măsură este de 10 puncte. 

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

disponibile pentru selecţia pe sesiune.  
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Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată 

cu Cererea de Finanţare. 

 

Criterii de departajare : 

 

Proiectele care întrunesc acelaşi punctaj, sunt departajate în funcţie de următoarele criterii: 

1) numărul partenerilor implicati in proiect. Vor fi prioritizate proiectele care au în 

componență numărul cel mai mare de membri care fac parte din cooperativă. 

2) numarul UAT-urilor din GAL Valea Siretului de Sus in care sunt localizati partenerii 

implicati in proiect. Vor fi prioritizate proiectele in care partenerii desfasoara activitati 

agricole/procesare in mai multe UAT-uri din teritoriul GAL. 

 

Dupa finalizarea Raportului de selecţie, aprobarea acestuia şi publicarea pe site-ul propriu, GAL 

notifică solicitanţii cu privire la rezultatul procesului de selecţie. 

 

 

CONTESTATIILE pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de Selecție pe 

pagina de internet GAL.  

Aplicanţii care au depus proiecte au la dispoziţie 10 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de 

internet GAL a Raportului de Selecție pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul 

evaluării.  

În cazul în care proiectele depuse nu acoperă în totalitate suma disponibilă pe 

sesiune, iar solicitanții au luat la cunoștință de rezultatul evaluării și nu contestă rezultatul 

acesteia, ședința Comitetului de selecție a proiectelor poate avea loc imediat după primirea 

Notificărilor de la solicitanți cu specificația ”Sunt de acord cu punctajul și nu contest 

rezultatul evaluării”. 

Atenție! Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL. 

 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 

contestații pe pagina de internet al GAL, solicitanții sunt notificați în 5 zile lucrătoare de la 

publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor.  

După publicarea Raportului de contestaţii, GAL va proceda la publicarea Raportului de 

selecție final. 

 

IMPORTANT ! 

Procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoara 

potrivit „Manualului de procedura privind procesul de evaluare si selectie la nivel GAL”, 

publicat pe site-ul www.valeasiretuluidesus.ro. 
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IMPORTANT ! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANTARE IN URMA CONTESTATIILOR se 

realizează doar în baza documentelor depuse odată cu cererea de finanţare, nu şi pe baza 

celor depuse ulterior la contestaţii.  

 

Notă!  

Proiectul selectat de către GAL va fi depus la OJFIR Botoșani. După evaluarea acestuia de către 

experții OJFIR beneficiarul este notificat în legătură cu rezultatul evaluării. 

 

 

3.6   CONTRACTAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Pentru proiectele eligibile, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare în 

vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor originale 

depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora.  

 

Atenție! Documentele in original vor fi prezentate in maximum 30 de zile lucratoare de la 

primirea notificarii de selectare a Cererii de Finantare. 

 

În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanţare și a documentelor în original solicitate la 

contractare,  pe suport de hartie, un proiect poate fi declarat: 

 eligibil și selectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor sunt 

îndeplinite condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica 

solicitantul în vederea prezentării la CRFIR în maxim 15 zile lucrătoare pentru luare la 

cunoştinţă, în vederea semnării Contractului de finanţare (Anexa nr. 4 la Ghidul 

Solicitantului). 

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a lua 

la cunoştinţă Contractul de Finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în 

termen, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil; 

 

 neeligibil, dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite condițiile de 

eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul. 

 

Verificarea conformității la încheierea Contractului de finanțare: 

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finanţare şi constă 

în verificarea Cererii de Finanţare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie. 
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Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (OJFIR - proiectele fără C+M 

sau CRFIR -proiectele cu C+M ) următoarele documente, cu caracter obligatoriu în maximum 4 

luni sau 7 luni de la data primirii Notificării privind selectarea Cererii de Finanțare (după caz, în 

funcție de termenul de obținere a documentului emis de ANPM): 

 

1. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin 

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

proiectului. 

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de 

instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi 

însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din 

disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. 

AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată. 

 

2. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei ş, codul IBAN al contului de 

operatiuni cu AFIR). 

 

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data încheierii 

contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 

sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, 

valabil la data încheierii contractului de finanțare (pentru liderul de proiect). 

 

4.  Document emis de DSVSA conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 

publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

 

5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 

publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

6. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, (conform protocolului de 

colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document 

final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000. 

 

7. Nota de constatare privind condiţiile de mediu 

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu /Avizul Natura 2000, documentele se depun 

în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia 

proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului 

prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi 

semnat. 

 

8. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) al 

reprezentantului legal al liderului de proiect, valabil, la data încheierii contractului de 

finanțare. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu 

http://www.afir.info/
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prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ redepune, după caz, 

documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, Contractul de 

finanțare nu va fi încheiat. 

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității 

documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea Contractului de 

finanțare. 

 

Atenţie! În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare și a documentelor anexe solicitate pe 

suport de hartie, în vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în 

urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. 

 

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de catre beneficiar este de 4 

luni/7luni de la primirea notificării de selecție a proiectului pentru situațiile determinate de 

emiterea documentelor de la mediu. 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificarea de selectie sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu 

debite pe care nu le achită până la termenul precizat pentru contractare, Agenţia îşi rezervă 

dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare ulterior depunerii și 

verificării documentelor obligatorii necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare 

de la data prezentării documentelor de către solicitant. 

 

Important! Bugetul indicativ din Cererea de finanţare aprobat în urma evaluării cererii de 

finanțare devine anexa la Contractul de finanțare. 

 

Proiectul tehnic va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii de achiziții 

servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări. 

 

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea Contractului de finanțare se va utiliza cursul 

euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: 

http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie 

Contractul de finanţare. 

 

Atenţie! Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru 

proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/ sau adaptarea la standarde. 
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Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii 

care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi 

stabilite prin fişa măsurii/submăsurii. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice, prevăzute în contractul de finanțare, la 

valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de platit. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi suspendate de Autoritatea Contractantă, la 

cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente, în cazul în care pe 

parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, 

de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 21 luni în cazul proiectelor care vizează 

achiziții simple şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima tranșă 

de plată. 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 33 luni în cazul proiectelor care vizează 

achiziții construcții-montaj şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune 

ultima tranșă de plată. 

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor 

activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de 

implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar 

a ultimei tranșe de plată. 

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a proiectului 

la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plătii. 

 

 

3.7   PLATA 
 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL. 

Atenție!  

În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/ CRFIR, în toate 

formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul 

punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, 

datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este "conform". 

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare ‐ formular AP 

0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile 

ulterioare și anexele la acesta. 
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Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului 

Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de 

beneficiar. Pentru arhiva GAL, beneficiarul va depune un CD care va contine scan cu toate 

documentele din Dosarul Cererii de Plata. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune 

documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la 

structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). 

Toata cererea de plata, inclusiv anexele, va fi stampilata cu stampila ”PROGRAM F.E.A.D.R” si 

„CONFORM CU ORIGINALUL”. 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către 

alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere 

de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐ului rămâne „neconform“, atunci 

beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. 

Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) 

responsabilă de derularea contractului de finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul 

GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă 

încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a 

AFIR www.afir.madr.ro. 

Pentru proiectele aferente Sub‐măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub‐măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info). 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 
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PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 

 

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă la data depunerii Cererii de Finanțare sau până la data depunerii primului dosar 

al Cererii de Plată la Autoritatea Contractantă. 

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care 

prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la momentul primei solicitări de plată, 

inclusiv a avansului. 

AFIR rambursează avansul de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, 

la solicitarea beneficiarului, după semnarea Contractului de Finanțare, conform prevederilor 

art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/ 2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare. 

În cazul în care planul de proiect include investiţii care sunt eligibile în cadrul altor 

submăsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a din PNDR) puteţi obţine avans numai după semnarea Contractului 

de Finanțare şi primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra procedurilor de achiziţii 

majoritare. 

În cazul în care planul de proiect include numai cheltuieli specifice Măsurii 01/2A, 

avansul poate fi obţinut după semnarea Contractului de Finanțare şi primirea avizului favorabil 

din partea AFIR asupra unei proceduri de achiziţii. 

Pentru a beneficia de plata avansului, beneficiarul este obligat să depună o garanţie 

financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie 

financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României 

conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 

autorizată potrivit legislației în vigoare (numai pentru beneficiarii privați). Garanţia financiară se 

depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga 

durată de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că valoarea 

cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 

contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte valoarea avansului. 

 Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza 

documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la 

Contractul de Finanţare, până la expirarea duratei de implementare a proiectului, respectiv la 

ultima tranșă de plată. 

 

În cazul nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va 

face de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, cu 
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perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data 

acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia. 

 

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

duratei maxime de execuţie a Contractului de Finanțare, este obligat să depună la Autoritatea 

Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 

Bancară/ Nebancară, sau poliţă de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat. 

 

ATENȚIE! 

AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarului (liderului de proiect), deschis la Trezoreria 

Statului sau la o instituție bancară. 
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Capitolul 4 

INFORMAŢII UTILE PENTRU  

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 

4.1 Documentele necesare la depunerea Cererii de Finanţare (numerotate 

conform poziției din cererea de finanțare)   
 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului 

sunt: 

1.  

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea 

Viticolă (dacă este cazul) 

Pentru achizițiile simple se accepta Memoriu justificativ. 

Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 

907/2016. 

Atenție! Art. 15 aferent HG 907/2016 , ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor 

de investiții: 

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

b) pentru ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/ emiterea invitației 

de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare 

a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre 

aprobare/ avizare. 

c) ale căror proiecte tehnice/ studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost 

elaborate și recepționate de investitor/ beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/ reavizare. 

 

Important! 

- numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 

consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile; 

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

ştampilate de elaboratorul documentației; 

- se va atașa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus 

de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului. 

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se 

ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente și/sau Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – 
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Organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a 

putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi. 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, 

secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 

achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în 

coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Certificatul de Urbanism pentru acestea. 

- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, 

costuri/ ora). 

- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu 

respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu 

suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu 

prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF. 

- 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. 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

1. d) ANEXA C format PDF 

1. e) ANEXA B format PDF 

 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 

20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară. 

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

Cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situaţii financiare. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul 

aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul 

nu va depune nici un document în acest sens. 

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 

depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va 

depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii 

proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, 

înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din 

exploatare. 

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 

depus la Administrația Financiară Declarația de inactivitate (conform legii) în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune 

DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară. 

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

evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de 

urgență) prin care se certifică: 

- data producerii pagubelor; 
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- cauzele calamităţii; 

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. 

 

3.a1) Documente solicitate pentru terenul agricol aferent plantațiilor de viță de vie pentru 

struguri de masă existente/nou inființate și a altor plantații: 

• Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 

şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, 

conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele luate în arendă pe categorii de 

folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

Cererii de finanțare şi/ sau contractul de concesiune care să certifice dreptul de folosință al 

terenului cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare. 

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină: 

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 

• - suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui 

proces) 

• Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, se vor prezenta documentele 

prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți. 
 a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea 

agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosință societății, numele membrilor fermieri 

care le dețin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosința societății, care 

trebuie sa fie de minim 10 ani. 

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru terenul 

agricol, verificarea făcându-se de către experții evaluatori, exclusiv în sistemul IACS. 

 

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investițiile: 

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE 

sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra 

clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să 

confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile 

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

investiție propusă prin proiect ; 

b2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, Contract de concesiune sau 

alt document încheiat la notar care să certifice dreptul de folosință al terenului pe o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă 

prin proiect. 

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

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

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; 
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- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 

Atenţie! Pentru construcțiile și/ sau terenul ce fac/ face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 

trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, 

autorizația de construire/ desființare: 

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, 

servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de 

restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de 

superficie încheiat în formă autentică de un notar public. 

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care 

urmează a se realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune 

(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 b3) Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru proiectele 

care vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi sau modernizări ale acestora va obține 

Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise 

de către solicitant in Cererea de Finanţare în secțiunea dedicată. 

b4) Acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a creditului.  

Atenţie! Se va depune în situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de 

sarcini (gajat pentru un credit). 

 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

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

zile înainte de data depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, 

însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre 

mențiunile din SF, Cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA. 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL 

VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 

Cererii de finanțare, din care rezulta numarul păsarilor şi data înscrierii solicitantului în Registrul 

Exploatației. Pentru exploatatiile agricole care detin albine - ADEVERINTA EMISA DE OJZ cu 

numarul de familii de albine si codul de stupina, emisa cu cel mult 30 de zile inainte de 

depunerea Cererii de finantare. 

 

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

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

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

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare fazei 

următoare de autorizare. 
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5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 

 

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi 

sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 

sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii 

fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor 

de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 

fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa 

înscrierilor care privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către 

AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente menţionează 

standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului (dacă este cazul). 

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole câtși utilaje necesare 

procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la 

activitatea de procesare. 

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare. 

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secțiunea: 

Informații utile/ Protocoale de colaborare. 

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară prezentarea 

documentului 7. 

 

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 

CONTRACTULUI: 

8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE 

a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont si/ sau contract de credit) 
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8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale 

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

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 

 

9. 

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se 

modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unitățile 

în funcțiune 

- se va depune la momentul încheierii contractului 

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanțare. 

 

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunțată pe baza actului de constituire 

și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/ 2005), 

Cooperativa agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca 

acestea se încadrează în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau 

fermier în conformitate cu art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările 

ulterioare; 

11. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul 

National de Antigrindina și de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului National de Antigrindina și Crestere a Precipitatiilor. 

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

13. DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

14. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care 

solicitantul le poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de 

gospodărire a apelor a ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la 

care se branșează solicitantul, etc ) 

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 

criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia 

agricolă, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc). 

IMPORTANT ! 

Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
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4.2  ABREVIERI  
 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR 

care derulează FEADR; 

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

ANT – Autoritatea Națională pentru Turism; 

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale). 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

GAL – Grup de Acțiune Locală; 

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 Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 

accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii 

Europene; 

 

 

4.3  GAL IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ  
Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în 

aria de finanţare a sub-măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile 

europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare 

rurală. 

GAL vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00 pentru a vă acorda 

informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau 

sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.  

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie 

necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

GAL vă poate acorda informaţiile necesare pentru a  solicita finanţarea proiectului 

dumneavoastră. 

Dacă doriți să obțineți informații sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor 

europene,spuneți-ne! 

Comuna Vorona, județul Botoșani 

www.valeasiretuluidesus.ro 

0231 – 588.743 
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Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 

neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor.  

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, informaţi-ne în 

scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 

reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile, 

precum și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare. 

 

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 

investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 

suplimentare, echipa GAL vă stă la dispoziție, atât la sediul din comuna Vorona, județul 

Botoșani, cât și la telefon/fax 0231-588.743 și la adresele de e-mail 

valeasiretuluidesus@gmail.com, office@valeasiretuluidesus.ro.  

 

 

mailto:valeasiretuluidesus@gmail.com
mailto:office@valeasiretuluidesus.ro

