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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.codriihertei.ro.  

  

   

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE  

COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN 

MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU MĂSURA 6 

POSTATE PE SITE-UL WWW.CODRIIHERTEI.RO. 
  

IMPORTANT! 

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

AFIR si GAL, disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței din comuna Cristinești, județul Botoșani, precum și 

pe paginile de internet www.codriihertei.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.madr.ro/


 
 

 

 

 

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 
  

1.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 6 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea 

de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței   

 În urma analizei relației dintre exploatațiile de subzistenta si semi-subzistență cu piața, se 

impune, o mai buna valorificare a producției agricole. În contextul în care asocierea a constituit o 

pârghie în procesul de transformare a fermelor de semisubzistență în ferme familiale comerciale, 

această măsură este extrem de importantă. Așadar, creșterea competitivității este condiționată de 

valorificarea pe piață a unor produse agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ și 

cantitativ. Adaptarea producției la cerințele pieței poate fi accelerată semnificativ de asocierea 

producătorilor agricoli, care are drept consecință conștientizarea acestora asupra importantei aplicării 

unor tehnologii de producție unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu 

ridicata. În teritoriul G.A.L. Codrii Herței există foarte puține forme asociative cu scop economic 

funcționale în agricultură (asociații, cooperative). Acestea nu se formează de la sine, au nevoie de 

sprijin individualizat - pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când 

organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic.  Demersurile de înființare 

și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu scop economic):  

-  Asigura dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul G.A.L. Codrii 

Herței; -  Rezolva nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității;  

-  Se bazează pe resursele locale;  

-  Se integrează în strategia locala producând sinergie și complementaritate cu alte proiecte din 

strategie -  Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă - implicit 

efectul multiplicator a măsurii;  

-  Face ca fermierii individuali să poată beneficia de o rata mai mare de ajutor nerambursabil. În 

lumina acestor informații, măsura propune o dezvoltare în trei faze, primele două faze delimitate de 

momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri matur, viabil 

ce urmează să fie validat de piață.  Prima fază include:  

- Analiza resurselor locale, identificarea profilului comunității (anul 1); - Contactarea comunității 

în care va avea loc intervenția (anul 1);  

- Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă; Toate aceste 

activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și definitivarea planului de afaceri.  A doua 

fază include:  

- Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri 

(cooperativă/asociație agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativei;  

- Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 2);  

- Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea an de 

producție);  

- Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing (anul 3); 

A treia fază include realizarea de investiții. Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, 

important fiind să fie înțelese ca un tot, și nu separat. 

  

Măsura 6 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii 

Herței” se încadrează în Prioritatea 03 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

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

reglementată de prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) 1305/2013, cu modificările și completările 



 
 

 

ulterioare, şi contribuie la domeniul de intervenție:  3A - Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale 1A – Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 

rurale.  

Investiţiile colective care încurajează asocierea micilor producători și pot facilita transformarea 

fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea producției/ comercializării 

în comun, fermierii pot depăși constrângerile cauzate de dimensiunea redusă a exploatațiilor, atunci 

când fermierii operează în mod individual. Asocierea micilor producători poate îmbunătăți 

aprovizionarea piețelor locale prin livrarea ritmică a unor cantități de produse agricole de calitate 

adaptate cerințelor consumatorilor și va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate 

în domeniul agroalimentar printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar. De asemenea, 

asocierea fermierilor din sectorul agricol va conduce la creșterea competitivității sectorului și va facilita 

obținerea produselor cu valoare adăugată mare. 

Masura poate contribui indirect si la domeniile de intervenţie 1A şi 1B (datorită capacităţii 

crescute de inovare şi transfer de cunoştinţe a grupurilor de producători), 2A (prin creşterea puterii de 

negociere, achiziţionarea în comun a input-urilor, facilitarea accesului membrilor la utilaje şi tehnologii 

moderne), 4B, 4C, 5B, 5C, 5D şi 5E (prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra resurselor de 

sol şi apă, prin investiţii colective eficiente, prin creşterea accesului fermierilor la energie din surse 

regenerabile). 

Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul 

comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Măsura nu 

presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 

restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu 

organizații neguvernamentale şi autorităţi publice. Obiective principale:  

• Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 

promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:  

-  îmbunătăţirea performanţelor generale şi creşterea veniturilor exploataţiilor agricole, creşterea 

competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; 

-  integrarea pe piaţă a producătorilor primari prin adaptarea producţiei acestora la cerinţele 

pieţei şi comercializarea în comun a producţiei lor; 

- creşterea  valorii  adăugate  a  produselor  agricole  prin  procesarea  produselor  la  nivelul 

fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare 

integrate. 

- crearea şi promovarea lanţurilor scurte. 

- respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

- respectarea standardelor comunitare de mediu şi climă, siguranţă alimentară, etc.  

Scopul principal al asocierii este valorificarea în comun a produselor agricole ale membrilor 

precum si realizarea de investitii la nivelul formei de asociere care sa care sa deserveasca in mod 

eficient pe toti membrii asociati. 

 

1.2. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE MĂSURII 6  

Obiectivul general al măsurii il constituie: Favorizarea competitivității agriculturii, obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. 



 
 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii 

tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin trei entităţi 

care se asociază, şi/sau 

Activităţi de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea unei asocieri. 

 

 1.3 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ  

 Contribuţia publică totală pentru Măsura 6 este de 189.647,00 Euro, din care: - 85 % contribuție 

europeană – FEADR și 15% contribuţia națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale 

României, fără regiunea Bucureşti – Ilfov.  

 
Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 6 
  

2.1   CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE     

 Beneficiari direcți ai Măsurii 6 sunt:  

•ONG-uri, înființate conform legislației în vigoare;  

•Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri;   

•Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare) 

de pe teritoriul G.A.L.;   

•Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările 

ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul G.A.L. 

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu 

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

a proiectului. 

În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA 

sau II poate fi lider de proiect fără a fi necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta 

asumându-și prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și 

monitorizare a proiectului. 

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

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

ATENȚIE!  

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

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

 

ATENȚIE!  

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

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

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

multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul Măsurii 6 pentru aceeași 

categorie de produse.  

Nu este necesar ca fermierii să fie din același UAT.  

  

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

indicativă):   



 
 

 

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

ulterioare);   

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

ulterioare);   

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

ulterioare);   

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

ulterioare);   

Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 1991, 

cu modificările şi completările ulterioare)   

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

Legea nr 246/2005);   

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

completările ulterioare);   

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

completările ulterioare)   

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

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

modificările ulterioare)   

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

neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de 

agrement şi de alimentaţie publică;   

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

proiectului.   

  

           ATENŢIE!   

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă nejustificat structura (tipul și 

numărul de membri) le va fi retrasă integral asistenţa financiară.   

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

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

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

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

momentul acordării Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare) și până la sfârșitul 

perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR 

pentru a primi acordul. Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate 

drepturile și obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către 

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

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

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

pentru care s-au efectuat plăți.   

De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare 

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

solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile de 

eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR intenția de 

modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/ partenerilor și va atașa 

dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.   



 
 

 

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

atributii în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de 

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

Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de 

cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare).   

 

ATENȚIE!   

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

                                                      

Beneficiari indirecți:  

• Fermieri persoane fizice de pe teritoriul G.A.L., înregistrați în registrul agricol al primăriilor 

localităților de reședință;   

•Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale,  

•Întreprinderi familiale (înființate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.  

 

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

submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:   

 Solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

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

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

Contractelor de Finanțare;   

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

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

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

 Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.  

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

depunerea ultimei cereri de plată) astfel:  

- beneficiarii 6 (parteneriatele/ liderii de proiect) nu pot depune un alt proiect în cadrul 6;  

  

ATENȚIE!  

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

proiecte, cu respectarea condițiilor de mai sus.  

   

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 planul de marketing/studiu 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 documentului de constituire a 

parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR, şi, după caz, a documentelor de înfiinţare a 

membrilor, a actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi 

sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi 

în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC.  

  

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

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

 

Durata Acordului este corespunzătoare duratei ce va fi prevăzută în Contractul de Finanțare 

pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia va conduce automat la extinderea duratei 

acordului. 

 

 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/ plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

 

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

proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor 

descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. 

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

componentă secundară și trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile ale unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt (conform 

definiției din capitolul Dicționar). 

 

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

adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare 

propuse. 

 

Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor 

Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului de 

marketing (Anexa nr. 5). 

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

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

Planul de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre 

finanțare și toți partenerii vor desfășura activități în cadrul proiectului, în funcție de drepturile și 

obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare. 

Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/ sau 

promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban. 

 

  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 

măsură;   

 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul G.A.L. 

Codrii Herței;   

 

 Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico - economice.   



 
 

 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat; 

 

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declarația pe propria răspundere (F) și se 

verifica în baza de date AFIR daca exista în derulare sau finalizat un proiect identic. Se analizează 

componența parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeași componență, proiectul 

nu este eligibil. 

 

 Solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele 

locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și 

descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii (Dacă este cazul). 

 

Daca proiectul se referă la piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în considerare 

doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine 

al produsului și locul comercializării, ci doar numărul de intermediari). 

 

Daca piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în considerare 

caracteristicile obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului 

și locul comercializării). 

 

 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare STP și 

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

 

Se va avea în vedere sediul pentru instituțiile publice, sediul social al beneficiarului pentru 

persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care este localizata majoritar exploatatia . 

Se va avea in vedere componenta GAL si documentele justificative din care reiese domiciliul si/sau 

sediul social al partenerilor. 

 

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

administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și activează 

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

 

Se va avea în vedere sediul social al beneficiarului. 

Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități agricole.   

Condițiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul anexei 8.   

Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor din sectorul pomicol 

 

ATENȚIE!  Modelul planului de marketing/Studiului și al Acordului de Cooperare, ataşate Ghidului 

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

planului propus şi asumat de către toţi partenerii.   

Aceste secţiuni nu sunt limitative, solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de 

marketing/studiu, Acord de Cooperare, conform obiectivelor parteneriatului şi tipologiei membrilor.   

În funcție de specificul proiectului, investițiile vor respecta prevederile legislației în vigoare din 

domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară și mediu. În acest sens, se verifică 

menţiunile documentelor emise de DSP, Agenția Națională pentru Protecția Mediului şi DSVSA judeţene 

depuse la momentul contractării, dacă este cazul.  

 



 
 

 

 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.  

 Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.  

Acțiuni eligibile pentru suport:  

 • Studii/planuri.   

Acestea cuprind:  

  

 Elaborarea de studii și planuri de dezvoltare asociate proiectului, inclusiv analize de piață, 

conceptul de marketing.   

  

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

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

condițiile specifice acestui tip de cheltuieli.   

 • Costurile de funcţionare a cooperării   

Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, şi pot cuprinde:   

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

de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;   

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

secretariat, etc.);   

 Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

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

  

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

  

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

promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):   

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

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

personalizare echipamente, personalizare auto;   

  

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

promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor.   

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

potențialilor clienți cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pieței locale, și la beneficiile pe care 

le pot avea dacă achiziționează produse pe această cale.   

De exemplu, în cazul unui parteneriat care intenționează dezvoltarea, comercializarea unor 

produse montane se poate promova lanțul scurt sau piața locală (în funcție de proiect) și categoria de 

produse (produse montane), și nu doar un singur produs montan (de exemplu sirop de cătină). Același 

exemplu este valabil și în cazul produselor tradiționale, ecologice, care participă la o schemă de calitate 

europeană, HNV etc.   

  

ATENȚIE!  

Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile 

publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex: COȘUL CU BUCATE), conceptul de 



 
 

 

piață locală (ex: LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse (ex: produse montane, ecologice, HNV etc.) 

și nu la produse specifice (suc de mere, sirop de cătină, mere etc).  

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

singur produs (cașcaval de capră), însă pentru eligibilitatea cheltuielilor cu promovarea, materialele 

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

categorie produse (ex: Fructe de Pădure și Produse din fructe de Pădure) și nu la sirop de cătină.  

  

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

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

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

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

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

realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ 

pieței locale – nu sunt limitate valoric), creare/ achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de 

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

pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).   

cestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a din PNDR (50%).   

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

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

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

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

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

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

un membru sau de liderul de parteneriat, cu formă de organizare cel puțin PFA, II, IF. De asemenea, 

cheltuiala este eligibilă dacă se respectă condițiile din submăsurile specifice și legislația națională.    

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

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

etc.   

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

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

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

  Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților 

descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv 

cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.   

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

mijlocul de transport sau dacă prestatorul este un colaborator extern.  

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

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

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

către parteneriat.  

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

• Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului   

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:   

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

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

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

impuse de PNDR 2014 - 2020;   



 
 

 

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

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare;   

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

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

construcții - montaj.   

  

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

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

aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de 

Finanțare (inclusiv cele aferente planului de marketing/studiului) care se pot deconta integral în cadrul 

primei tranşe de plată.   

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.   

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

  

ATENȚIE!   

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

(4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a din PNDR), atunci costurile sunt acoperite din Măsura 6, în conformitate cu rata 

maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a 

sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul Măsurii 6.  

 

IMPORTANT!   

Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele 

aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a din PNDR, membrii ce vor beneficia direct de 

investițiile prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce vor justifica 

intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile Solicitanților menționate.   

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

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

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

aferente componentelor de marketing, aplicații software, comercializare (ex: magazine, piețe, standuri 

transport marfă/ promovare pentru fermierii/ procesatorii din cadrul parteneriatului.  

  

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;  

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.  

  

 2.4 TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI NEELIGIBILE  

  

Cheltuielile neeligibile sunt:  

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



 
 

 

• cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

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

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

de depunerea Cererii de Finanțare;  

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

• construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

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

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

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

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

condițiile menționate în M17;  

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

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

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

• 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;  

• achiziționarea de clădiri.  

   

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 25 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. Criterii de selecție Punctaj 

1. 

 Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate 

Se acordă 25 puncte pentru crearea unui lanț scurt (producție-

procesare comercializare). 

 

25 puncte 

2. 

 Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor (pentru minim 2 

UAT uri acoperite se acordă 5 puncte, pentru fiecare UAT  se acordă 5 

puncte până la maxim 25 de puncte). 

Maxim 25 puncte 

3. 

 Dezvoltarea profesională și implicare (asigurarea sustenabilității post-

proiect) 

Se acordă 10 puncte dacă reprezentantul legal al parteneriatului 

deține competențe profesionale certificate prin diplome, certificate, 

extras REVISAL, atestate, etc. 

Se acordă 15 puncte pentru justificarea în plan de marketing/studiu de 

marketing a continuării și dezvoltării cooperării și după încheierea 

proiectului. 

Maxim 25 puncte 



 
 

 

4. 

 Implementarea eficientă și accelerată a proiectului (pentru 

implementarea proiectului în maxim 24 luni se acorda punctaj maxim; 

se diminuează cu câte 5 puncte fiecare lună ce depășește perioada de 

24 de luni). 

Pentru implementarea proiectului într-un termen ce depășește 30 de 

luni nu se acordă punctaj. 

Maxim 25 puncte 

 

2.6   VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL   

  

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de:  

- 100% pentru cheltuielile de înființare și funcționare a parteneriatului, dar nu vor depăși suma de 

20.000 euro/proiect încadrându-se în limita de maxim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului;  

- Pentru realizarea de investiții se vor aplica ratele de sprijin prevăzute în Anexa II, punctul 17(3) 

din R(UE) nr. 1305/2013;  

- 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.  

  

Suma maximă nerambursabilă: 189.647,00 euro/proiect.  

  

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

pe proiect depus.  

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, 

cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după 

implementare. De exemplu, nu este justificată solicitarea unui sprijin de 189.647 de euro pentru un 

proiect care după implementare propune comercializarea a 200 kg produse lactate prin lanț scurt / 

piață locală. Acest aspect se va detalia în planul de marketing.  

  

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul în care 

planul de proiect include achiziții de utilaje agricole, pentru procesare etc., sprijinul va respecta 

prevederile art. 17(3) din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin.  

  

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.  

  

Capitolul 3  
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  ACORDATE PENTRU MĂSURA 6 
  

  

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 instrucțiuni privind evitarea creării de 

condiții 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 

Cristinești, 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.codriihertei.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 adaugă 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 Cristinești, județul Botoșani.  

  

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 depășească 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! Planul de marketing/studiul 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 atașate in copie la cererea 

de finanțare vor fi stampilate cu stampila ”CONFORM CU ORIGINALUL”.   

  

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 G.A.L. Codrii Herței, localitatea Dragalina, comuna Cristinești, 

Județul Botoșani, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar  08.00-14.00.  

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 13.00.  

  

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 (Planul de marketing/studiul/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 făcută corect.  

4. pot fi solicitate alte informații suplimentare dacă prin proiect sunt prevăzute investiții aferente 

sub-măsurilor 4.1/ 4.1a și/ sau 4.2/ 4.2a, iar informațiile prezentate de către solicitant nu au fost 

concludente pentru justificarea investiției sau a intensității acordate conform sub-măsurilor citate.  

5. 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 E3.8L  de 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 E3.8L, cu rugămintea 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 Selecție;  

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.  

  

În 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.  

  

 

ATENȚIE! În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către 

experții OJFIR sau GAL (după 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 6 – ”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 25 puncte.  

  

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

disponibile pentru selecţia pe sesiune.   

  

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 implicați in proiect;   

2) numărul UAT-urilor din G.A.L. Codrii Herței in care sunt localizați partenerii implicați in 

proiect. Vor fi prioritizate proiectele in care partenerii desfășoară activități agricole/procesare in 

mai multe UAT-uri din teritoriul GAL.  

  

Solicitantul depune cererea de finanțare în două exemplare la secretariatul G.A.L. împreună cu 

documentele originale (pentru care a atașat copii). Fiecare exemplar va conține formularul Cerere de 

finanțare și anexele tehnice și administrative.  

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge toate etapele prevăzute în Cap. XI al 

SDL Codrii Herței – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de 

către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 



 
 

 

 Procesul de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL CODRII HERȚEI implică Echipa de 

implementare a SDL, Comitetul de Selecție a proiectelor și Comisia de Contestații. Echipa de 

implementare a SDL verifică, pentru proiectele depuse la nivel de GAL CODRII HERȚEI conformitatea, 

eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție, prin responsabilii desemnați în acest sens. Comitetul 

de Selecție a proiectelor al GAL CODRII HERȚEI este alcătuit din 9 membri (2 publici, 4 privați, 3 

societate civilă), reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat și decide 

cu privire la selecția proiectelor depuse. Comisia de Contestații soluționează contestațiile prezentate, 

fiind formată din 9 membri (2 publici, 4 privați, 3 societate civilă), membri GAL diferiți de cei ai 

Comitetului de Selecție. Pentru a asigura transparența procesului de selecție a dosarelor de finanțare și 

pentru efectuarea acțiunilor de control și monitorizare, la ședințele Comitetului de Selecție pentru 

selectarea proiectelor va participa și un reprezentant al MADR la nivel județean, din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean. 

Comitetul de selecție al GAL se asigură de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

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

În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru 

toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculează scorul atribuit 

fiecărui proiect. 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe 

baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a 

informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou. Completarea Fișei de 

verificare a criteriilor de selecție se va realiza de către experții tehnici GAL. Fiecare etapă a verificării 

se înscrie în Pista de audit pentru cererea de finanțare şi se înregistrează conform procedurilor interne 

de înregistrare a documentelor în cadrul GAL. 

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

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

Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban 

reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste 

selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul 

Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 

La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri 

disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la 

finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru 

Cereri de finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR). 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru 

măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei 

sesiuni de depunere, Comitetul de Selecție propune aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor 

eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru 

măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei 

sesiuni, Comitetul de Selecție analizează listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, 

pentru măsurile care prevăd acest lucru și procedează astfel: Departajarea proiectelor eligibile, 

selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de prevederile stabilite prin Ghidul solicitantului pentru 

fiecare măsură în parte. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție (intermediar) care va fi 

publicat în termen de maxim 40 de zile lucrătoare de la data încheierii apelului de selecție aferent 

măsurii din SDL. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție 

(reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 



 
 

 

conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu 

respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din 

mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura 

reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. 

Raportul de Selecție (intermediar) va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va 

transmite rezultatele selecției către solicitanți. Raportul de selecție (intermediar) va fi datat, aprobat 

de către Comitetul de Selecție și avizat de președintele GAL, sau de un alt membru al Consiliului 

Director mandatat în acest sens și va prezenta stampila GAL. 

În baza Raportului de selecție (intermediar) publicat, G.A.L. notifică potențialii beneficiari cu 

privire la rezultatul evaluării proiectului. Notificarea va include informații cu privire la statutul 

proiectului în urma evaluării și modalitatea de depunere a contestațiilor de către solicitanții 

nemulțumiți de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea 

proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil și a fost punctat, notificarea va menționa punctajul 

obținut, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecție, stabilirea criteriilor de 

departajare precum și precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității 

sprijinului, dacă este cazul. 

Solicitanții care au fost notificați de către GAL, pot depune contestații la sediul Asociației Grupul 

pentru Dezvoltare Locală GAL Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul 

Botoșani, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării sau 5 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de Selecție pe pagina de web a asociației www.codriihertei.ro.  

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestații înființată la nivelul GAL, cu 

o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. 

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații 

ce va conține rezultatele analizării contestațiilor. 

Raportul de contestații se elaborează în maxim 15 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de 

depunere a contestațiilor și se publică pe site-ul GAL Codrii Herței (www.codriihertei.ro) și la sediul 

GAL. 

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

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

privire la rezultatul contestațiilor. 

După publicarea Raportului de contestații, GAL va proceda în termen de maxim 5 zile lucrătoare la 

publicarea Raportului de selecție final. 

Solicitanții ale căror Cereri de Finanțare au fost declarate neeligibile, eligibile selectate, eligibile 

neselectate, vor fi notificați de către GAL Codrii Herței care a instrumentat cererea de finanțare 

respectivă (decizia privind selectarea). 

În baza Raportului de selecție final publicat, G.A.L. notifică potențialii beneficiari cu privire la 

rezultatul evaluării proiectului. Notificările transmise solicitanților vor conține motivele pentru care 

proiectele au fost declarate neeligibile sau neselectate - se vor menționa criteriile de eligibilitate care 

nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum şi perioada de 

depunere şi soluționare a contestațiilor. 

Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către Reprezentantul 

legal al GAL sau un angajat GAL Codrii Herței desemnat în acest sens. 

GAL poate exclude din flux întocmirea raportului de selecție final, doar în situația în care nu a 

existat contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție intermediară, caz în care la depunerea 

cererilor de finanțare la structurile teritoriale ale AFIR vor fi însoțite de Raportul de selecție 

(intermediar). 



 
 

 

Cele 2 exemplare vor fi depuse la sediul GAL, iar ulterior după evaluarea și selecția la nivelul GAL, 

după publicarea Raportului de selecție în maxim 15 zile un exemplar va fi trimis la AFIR/OJFIR pentru 

evaluare. 

 

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 lucrătoare 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 hârtie, 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.  

  

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 proiectul are componente de investiții pe sM4.1/4.1a,Sm4.2/4.2a.  

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 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 către beneficiar este de 4 luni/7 luni 

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.  

 

În cazul în care proiectul are componente de investiții pe sM4.1/4.1a,Sm4.2/4.2a, solicitantul 

trebuie să prezinte obligatoriu documentele solicitate în cazul proiectelor depuse pe 

sM4.1/4.1a,Sm4.2/4.2a. 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.  

  

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 plătit.  

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 execuție a Contractului de Finanțare 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 modificările și completările ulterioare și 

anexele la acesta.  

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.  

Dosarul Cererii de Plată (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 conține 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.  

  

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI  

  

http://www.afir.info/


 
 

 

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 6, 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 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.  

  

  

  

  



 
 

 

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. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE 

ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE  

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

măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului 

în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai acordului de 

cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.  

  

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) PE CARE SUNT/ 

VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE  

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

măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului 

Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/microîntreprinderea și 

întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este 

cazul.  

 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în lucrări privind 

construcţiile noi sau modernizări ale acestora.  

  

ATENŢIE!  În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 

un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției şi graficul de rambursare a 

creditului.  

  

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd 

construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 

mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

  

7 ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

                                                            

7.1 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);  

  

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  



 
 

 

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE / SOCIALE / LOCALE 

ale liderului de proiect şi sociale 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.  

  

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.  

  

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT. Extrasul 

cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 privind 

cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

  

9. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

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

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare 

dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.  

  

ATENȚIE! 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, secţiunea: 

Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.  

  

10. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

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

autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după caz.  

  

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI conform 

legislaţiei în vigoare  

11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 

completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 

completările ulterioare și grupuri de producători înființate conform Ordonanței 37/ 2005 privind 

recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea 

produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare).  

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.  

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 

trebuie să le conțină.  

 

12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE  

(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările 

ulterioare (pentru modernizări). 12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  



 
 

 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE  

  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul 

alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute 

sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale 

(pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea 

obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

 

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI - 

Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs 

existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).  

  

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

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

  

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENȚIUNII 

PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ.  

  

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM.  

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)  

 

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 la punctul de lucru, după caz, 

deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele relevante 

anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, 

Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului 

Local, etc.  

 

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

depunerii acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  

  

  

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.  

 

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, 

contactați-ne!  

 

localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani 

www.codriihertei.ro 

0752109965 

  

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 indica 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 Cristinești, județul Botoșani, cât și la telefon 

0752109965 și la adresa de e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro 

http://www.codriihertei.ro/

