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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19- LEADER, Sub-Măsura 19.2- ,,Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”- și constituie un suport 

informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Somesului și ale PNDR. Acest document nu este 

opozabil actelor normative naționale și comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pragătirea, întocmirea și depunerea unui 

proiect  de investiții -precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a acestuia. De 

asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul 

Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate și al Memoriului Justificativ, ale Contractului 

de Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a 

documentelor. Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele din procedurile de 

lucru ale Asociației GAL Valea Somesului, postate pe site-ul www.galvaleasomesului.ro . 

Atenție: Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate acestuia, pot suferi modificări 

datorate actualizărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale. Varianta actualizată 

este publicată pe pagina oficială de internet a Asociației GAL Valea Somesului 

www.galvaleasomesului.ro. 
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CAPITOLUL 1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

1.1.Definiţii 

Activitate agricolă conform cu prevederile art. 4(1)(c) din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: 

➢    producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 

reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole;  

➢ menţinerea unei suprafeţe agricole într‐o stare care o face adecvată pentru păşunat sau 

pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor 

agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau 

 ➢ efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într‐o 

stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea vegetației 

prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe pajiștile 

permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu 

animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației 

specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente, situate la altitudini de peste 1800 

m, menținute în mod natural într‐o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în 

pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează. 

 ➢ în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de 

întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a 

solului. 

Activitate complementară reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ 

dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activitãţii de bază a solicitantului (pentru care are 

codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 

Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru 

accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii 

finanţării nerambursabile; 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR 

şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014‐2020; 

Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 

beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil; 

Derulare proiect - Totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
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contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

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

Eligibilitate – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru 

FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 

selectarea proiectului, în vederea contractării; 

Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, 

aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi 

tipul sprijinului; 

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

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

trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea 

investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR; 

Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte 

servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Implementare proiect – Totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

Întreprindere ‐ orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de  

forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; 

Întreprindere în activitate ‐ întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații 

financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; 

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

producător și consumator 
1
; (EU_reg807, 2014) 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de construcţii şi 

instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente 

                                                           
1
 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf 

 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf
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întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei 

iniţiale; 

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

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

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

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

origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS. 

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă. Dovada încadrării în limita de km menționată 

anterior nu este necesară. Distanța va fi verificată de AFIR. (EU_reg807, 2014) 

Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până la 

data depunerii ultimei tranşe de plată; 

Perioadă de derulare a proiectului ‐ reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 

până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie 

crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă; 

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică 

vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra 

unei plăți; 

Proiect pilot - prin proiect-pilot se înțelege dezvoltarea/implementarea de noi produse, practici, 

procese și tehnologii în sectorul agricol, inclusiv pomicol, la scară mică, pentru a permite 

evaluarea impactului, beneficiilor și punctelor slabe, înainte de implementarea la scară largă. 

Proiectele-pilot reprezintă importante instrumente pentru testarea aplicabilităţii comerciale, 

în diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor şi practicilor, precum şi pentru adaptarea 

acestora acolo unde este necesar;  

 

Productie primara , conform REG.178 (Reg_EU_178_2002, 2002) , art3. Definitii alin.17. 

„productia  primară” înseamnă productia, cresterea sau cultivarea produselor primare, incluzând 

recoltarea, mulsul si productia de animale de crescătorie înainte de abatorizare. Ea include, de 

asemenea, vânătoarea si pescuitul, precum si colectarea produselor de la animale si plante 

sălbatice;  

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

creșterii animalelor, vânătorii și pescuitului (art.2 Definitii , pct. 9b) din 

(REG_EU_852_IgienaProduseAlimentare, 2004) 

Punctaj minim ‐ reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la 

finanţare; 

Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în 

care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă 

responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii; 

Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului 
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nerambursabil din FEADR; 

Spațiul rural ‐ Totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ‐teritorială, comuna fiind 

cea mai mică unitate administrativ‐teritorială, nivel NUTS 5. Având în vedere legislația națională ‐ 

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului național de planificare teritorială, spațiul rural este reprezentat de totalitatea 

comunelor cu satele componente; 

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 

Europene şi a Guvernului României; 

Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) ‐ Document ce trebuie transmis de potențialele GAL‐uri 

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

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților și măsurile specifice 

zonei LEADER; 

Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor abreviat (cel mai adesea 

IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, 

stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor pe 

multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și 

software, limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor, construcția de 

hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea sistemelor informaționale). 

 

1.2.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; 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor 

de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură; 

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)– reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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); 
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PA – Plan de Afaceri; 

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; 

 

CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE 

 

2.1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

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

implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative in scopul implementării în 

comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol. Agricultura este ramura economică care 

ocupă cea mai mare parte a populaţiei din microregiune, fiind însă una de semi-subzistenţă. În 

marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Din 

cauza vârstei înaintate a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există suprafeţe 

semnificative care rămân necultivate (3.576,89 ha). Dimensiunea modestă a exploataţiilor 

agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile solului (care necesită fertilizări 

şi lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. Numărul asociaţiilor 

sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea adăugată a produselor 

agricole fiind şi ea modestă. Având în vedere faptul că la nivelul teritoriului s-au identificat ca 

și puncte slabe lipsa formelor asociative, capacitatea scăzută de procesare, ambalare, 

conditionare, marketing a produselor agricole, slaba reprezentare a produselor din teritoriu pe 

piața locală și lipsa produselor de marcă locală, și a celor certificate considerăm că măsura va 

aduce un suflu nou teritoriului prin implementarea în comun a unor proiecte de interes local și 

abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul forestier și lanțul 

alimentar, precum și alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii 

de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de producători, cooperativele și organizațiile 

interprofesionale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(1) favorizarea competitivității agriculturii  

(2) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: Sprijinirea înființării de forme asociative de tipul 

cooperativelor  in scopul cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun a 

produselor, a marketingului, promovării și vânzării pe piața locală a produselor în lanțul scurt, 

precum și în vederea aplicării schemelor de calitate.  

 

 Măsura contribuie la prioritatea principală (1) încurajarea transferului de cunoștințe 

și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale și prioritățile secundare:  
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 (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 

 (3) promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

  (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul  

(a) proiecte-pilot;  

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier;  

 (d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea 

stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora;  

(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale;  

din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1B consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 

altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de 

mediu îmbunătățite   

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Investițiile vor viza protecția mediului prin încurajarea de noi metode procesare a 

produselor agricole, metode de epurare a apelor uzate pentru protejarea mediului, măsuri 

de reducere a consumului de energie și reducere a emisiilor de carbon în natură.  

 Inovare:  

 Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de echipamente cu 

caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul transversal inovare.  În plus, 

procesele de lucru între actorii din mediul rural care vor participa la activitățile de 

constituire a formelor asociative, precum și la cele de procesare,creare de lanț scurt și 

implementarea schemelor de calitate au caracter inovator. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complemetară cu M2/2A, M3/3A, M4/3A, M5/6A, M7/6B deoarece beneficiarii 

direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii direcți ai măsurii M3/3A, iar beneficiarii direcți ai 

măsurii M3/3A, M4/3A, M5/6A sunt benefiarii indirecți ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M7/6B.  
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Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B este sinergică cu măsura M3/3A datorită faptului că principală pentru M1/1B 

este prioritatea secundară a măsurii M3/3A ( Prioritatea 1). Măsura M1/1B și măsura M2/2A 

contribuie la aceeași prioritate secundară și astfel sunt sinergice ( Prioritatea 6). De 

asemenea, măsura M1/1B contribuie la aceeași prioritate secundară ca și măsurile M3/3A și 

M4/3A, fiind astfel sinergice ( Prioritatea 2 ). Măsura M1/1B este sinergică cu măsurile 

M3/3A și M5/6A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 5).  

Valoarea adăugată a măsurii  

  Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat precum și 

capacitatea de asigurare a materiei prime, însă este caracterizat și de fărâmițarea producției 

în exploatații agricole diversificate și lipsa facilităților de procesare. Astfel, valoarea agăugată 

a măsurii este generată de faptul că asigură cadrul pentru înființarea unor forme asociative de 

tipul cooperativelor care vin în întâmpinarea unei nevoi de asociere a producătorilor agricoli 

identificată la nivelul comunităților locale din teritoriul GAL Valea Someșului. Astfel că, 

înființarea acestor cooperative asigură, în subsisidiar, dezvoltarea unui număr mare de 

beneficiari indirecți ai măsurii.  

Înființarea acestor forme asociative va duce la schimbarea mentalității membrilor 

comunităților locale care vor conștientiza beneficiile pe care le aduce lucrul în comun. În plus, 

faptul că această măsură utilizează conceptul de informare în masă ca și principiu de bază, are 

un efect multiplicator la nivelul comunităților și asigură o vizibilitate mai mare a rezultatelor 

acestuia.  

Măsura prin obiectivul specific și grupul țintă căruia i se adresează este complementară 

cu măsura privind stimularea cooperării în vederea stabilirii de lanțuri scurte, precum și cu cea 

privind implementarea schemelor de calitate.  

 

2.2.Contribuția publică totală a Măsurii: 

Contributia publica a masurii este de  26.251,86 euro . 

2.3. Tip de sprijin: 

Tipul sprijinului prin aceastã măsură este: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi 

plătite efectiv de solicitant 

2.4. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 

pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 13.000 euro/proiect.  

2.5.Legislaţie Europeană și Naţională aplicabilă:  

Legislaţia europeană 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 
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Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 

2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor, Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind siguranța alimentelor  

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

  

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

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

2.6.Aria de aplicabilitate: 

Teritoriul GAL Valea somesului care are in componenta 20 de UAT-uri, din care 19 comune şi un 

oraş. 

CAPITOLUL 3. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 

3.1 Locul depunerii proiectelor:  

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

administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 9 din prezentul Ghid , legate 

într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Valea Somesului, la urmãtoarea adresã: 

Asociaţia Grupul de Acțiune Localã str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, sat Ileanda, com. Ileanda,  

jud. Sălaj 

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

disponibil în format electronic, la adresa www.galvaleasomesului.ro. 

3.2. Perioada de depunere a proiectelor:  

Proiectele vor fi depuse pe perioada de derulare a sesiunii de selecţie proiecte, indicatã în 

Apelul de selecţie. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează Apeluri de selecție a 

proiectelor pentru aceastã mãsurã. 

Apelurile de selecţie vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul GAL (varianta detaliată); 

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

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

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

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

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 

pregătirea și depunerea acestora. 

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

GAL. 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile din perioada aferentã Apelului de 

selecţie pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă 

posibilitatea redepunerii acesteia. 

 

3.3. Alocarea pe sesiune:  

Suma totală disponibilă pentru Măsura 1/1B în prezenta sesiune este de 26.251,86 euro.  

3.4. Punctajul minim:  

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat prin Măsura 

1/1B este de 30 puncte. 

 

CAPITOLUL 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ? 

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de 
parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat  
 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Populația locală 

CAPITOLUL 5. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

5.1. Condiţii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului  

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

EG1.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2.Proiectul trebuie să se încadreze în una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

EG3.Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

EG4.Solicitantul va depune un acord de parteneriat care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin 

egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea 

EG5.Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

EG6.Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, 

privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare. 

EG7.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. 

EG8.Dacă este cazul, 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. 

EG9.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). 

EG10.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). 
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5.2.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

➢ Acțiuni eligibile: 

  realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării în comun a 

unor proiecte de interes local  

 abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul forestier 

și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la realizarea 

obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale 

 

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

6.1.Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile  

Cheltuielile eligibile:  
Pentru Cap I:  
- cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului 

(experti cheie, manager de proiect si alte categorii de  personal). Experții cheie sunt definiți 
ca experți care desfășoară activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. De 
exemplu, în cazul unui proiect de formare profesională, experții cheie sunt experții formatori. 
Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată 
(ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare; 
 

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 
1. Experții implicați în derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. 
În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar 
inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de 
prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele 
efectiv lucrate de expert pentru proiect. Pentru aceasta categorie de personal sunt eligibile și 
cheltuielile cu transportul, cazarea și masa. 

2. Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, 
situație în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta reprezentind onorariul. În acest 
caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea 
expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). Onorariile experților (plătite în baza 
contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de 
transport, cazare și masă.  
 

Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin 
LEADER cuprind costurile totale atât pentru salarii, cât și pentru onorarii pentru personalul 
implicat în proiect. 
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:  
- cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a 

acestuia; 
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- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul 
maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin 
Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora 
se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în 
altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. 
 
Pentru Cap II: 

- cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;  
- cheltuieli privind elaborarea de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, 

precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri (doar in cazul proiectelor depuse 
in baza art. 35, alin 5 (a))  

- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului; 
- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul 

proiectului; 
- cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea 

activităților proiectului;  
- cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, 

bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, 
mapă de prezentare, inclusiv pagina web, materiale audio si video promovare platită prin 
social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare echipamente, 
personalizare auto, etc); 

- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR 
(autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare); 

- cheltuieli cu plata auditorului; 
- cheltuieli privind informarea și promovarea, prin diverse canale de comunicare, a produselor 

agricole/alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate (în conformitate cu prevederile 
art. 16 alin. (1) din Reg. 1305/2013), cu respectarea specificațiilor prezentate în cadrul Anexei 
VI la Contractul de finanțare;  

- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de 
traducere și interpretare).   

 
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 
- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului (se 

realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții);  
- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul 

maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin 
Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora 
se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în 
altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului; 

- cheltuielilor de telefonie, poștale; 
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- cheltuielilor cu taxele/ cotizațiile/ controalele (dacă este cazul) aferente aderării la o schemă 
de calitate. 

 

6.2.Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile: 

Nu sunt eligibile: 

➢ investiții în agricultură  

CAPITOLUL: 7. SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1. Criteriile de selecţie a proiectelor 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în 

baza căruia fiecare proiect este punctat conform urmãtoarelor criterii de selecție: 

 Relevanța proiectului pentru specificul local 

 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  

 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

 

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecţie se aprobă de Consiliul Director al GAL, 

conform Strategiei de Dezvoltare Localã aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR, 

punctajele făcând parte din Procedura de Selecție a proiectelor la GAL. 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată 

cu Cererea de finanțare. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate, iar sistemul de punctare este următorul: 

CRITERII DE SELECŢIE 

 

CS CRITERIU DE SELECŢIE 

PUNCTAJ 
(SCOR) GAL 
Valea 
Someşului 

CS1 Relevanța proiectului pentru specificul local 
 

30 

CS2 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  
 
Peste 5 membrii 
Pana in 5 membrii inclusiv  

Maxim 40 
puncte 

40 

30 

CS3 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

Peste 30 beneficiari indirecți 

Pana în 30 beneficiari indirecți inclusiv 

Maxim 30 
puncte 

30 

20 

 
TOTAL punctaj – maxim 100 puncte 

      100 

Pentru această măsură punctajul minim este de 30 puncte si reprezintă punctajul sub care 
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niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Suma maximă acordată criteriilor de selecție nu poate să depășescă 100 puncte. 

 
Documentele în baza cărora se va acorda punctajul sunt următoarele: 

CS1. Relevanța proiectului pentru specificul local 

Se verifică în cererea de finanțare și documentele anexă dacă proiectul este relevant pentru 

specificul local. Dacă proiectul este relevant pentru specificul local se acordă 30 puncte. 

 

CS2. Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  

Se verifică în acordul de parteneriat  numărul membrilor  formei asociative. Dacă acordul de 

parteneriat cuprinde pana în 5 parteneri inclusiv 5 se vor acorda 30 puncte, iar dacă acordul de 

parteneriat cuprinde peste  5 parteneri se vor acorda 40 puncte. 

 

CS3. Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

Se verifică în cererea de finanțare numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de 

proiect. Dacă numărul beneficiarilor indirecți depășeste 30, se acordă 30 puncte, iar dacă 

acesta este sub 30, se acordă 20 puncte. 

 

Pentru proiectele cu același punctaj departajarea se va face în funcție: 

a) de  numărul de parteneri care vor constitui formele asociative 

b) Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

 

7.2. Procedura de evaluare şi selecţie : 

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan 

local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura transparența 

procesului de selecție. Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun 

proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Potenţialul beneficiar depune proiectul 

la secretariatul GAL sub formă de Cerere de Finanţare si anexe. 

Evaluarea proiectelor depuse la GAL 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, responsabilul cu verificarea evaluarea, selecția 

proiectelor și responsabilul cu verificarea, evaluarea, selectia proiectelor și monitorizarea verifică 

conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea 

criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din SDL, 

coroborate cu prevederile Ghidului Solicitantului și Manualului de procedură pentru 

implementarea măsurii respective. GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la 

îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Responsabilul cu 

verificarea evaluarea, selecția proiectelor și responsabilul cu verificarea, evaluarea, selectia 

proiectelor și monitorizarea pot realiza vizita pe teren în vederea verificării eligibilității, iar în 

acest scop vor completa Fișa de verificare pe teren. GAL are obligaţia de a specifica clar criteriile 

de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte. Toate verificările efectuate 
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de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi verificate si 

semnate de către responsabilul cu verificarea evaluarea, selecția proiectelor și responsabilul cu 

verificarea, evaluarea, selectia proiectelor și monitorizarea. Toate fișele de verificare vor fi 

semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au 

beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 

Selecţia proiectelor se va face de către un Comitet de Selecție alcătuit din 7 membri  (5 

reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și 2 reprezentanți ai sectorului public, cu respectarea 

procentului de minim 65% reprezentanți ai sectorului privat și civil.)  Pentru fiecare membru se 

desemnează un supleant. Componenţa nominală a comitetului de selecţie a fost  stabilita în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală. În situaţia în care o persoană selectată în Comitet nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, ea are obligaţia de a notifica 

acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre supleanţii din aceeaşi 

categorie.  

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

voturilor,este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar 

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

încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție 

în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru 

fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza 

acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificaţi 

de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate 

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

notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au 

făcut parte din Comitetul de Selecţie. Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din 

trei membrii: doi reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și un reprezentant al sectorului 

public, cu respectarea procentului de minim 65% reprezentanți ai sectoarelor privat și civil. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor a fost stabilita in cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locală. Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de 

interes, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. În urma soluționării 

eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de 

Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de Selecție al 

GAL. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații. În baza Raportului de 

Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de selecție final. În Raportul de Selecție Final 

vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. 

GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții 

asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

Procedura de evaluare și selectie în formă detaliată este disponibilă pe site-ul 

www.galvaleasomesului.ro  

 
 

 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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CAPITOLUL 8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

8.1.Tipul de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare si va fi de 13.000  euro/proiect. 

 

8.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Suma totală disponibilă pe Măsura 1/1B este 26.251,86 euro . 

 

CAPITOLUL 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANȚARE 

9.1. Modalitatea de completare a cererii de finanțare: 

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

standard, postat pe site-ul www.galvaleasomesului.ro la momentul lansării sesiunii. 

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.  

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

Finanţare completate de mână. 

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

evaluare 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 măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor măsurii. 

 

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

Nr. crt. Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la..... până 

la.....) 

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

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, în ordine de la 1 la n, unde „n” este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare 

aparține solicitantului. 

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

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

Atenţie ! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, 

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului 

(CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului 

Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015. 

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. 

La întocmirea cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO-RON publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int ), la secțiunea: http: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - valabil la data întocmirii cererii de 

finanţare. 

9.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare: 

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

(anexe) va fi depus la sediul GAL unde va fi înregistrat cu numãr/data/ora depunerii acestora. 

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

standard, postat pe site-ul www.galvaleasomesului.ro la momentul lansării sesiunii. 

Atenţie ! 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, unde n este numărul total al paginilor din 

dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot 

ataşa salvate direct în format.pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind 

conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. 

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit, în 3 exemplare, la care se vor 

ataşa şi  3 CD-uri cu copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare şi forma 

electronică a Cererii de finanţare. 

Solicitantul trebuie sã se asigure cã rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii 

de finanţare în afara celor 3 exemplare pe care le depune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ 

contabil vizat de administraţia financiară), copiile trebuie sa conțină menţiunea „Conform cu 

originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://www.galvaleasomesului.ro/
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Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”. 

Important! Va fi atașatã o copie electronicã (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ 

documentaţiei  de avizare pentru lucrări de intervenţii, ca şi a tuturor documentelor atașate Cererii 

de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, 

menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare 

minim de 200 dpi. în fișiere format PDF. 

Denumirile fișierelor nu trebuie sã conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu 

trebuie sa conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

fișier nu trebuie sã fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie sã fie mai mare de 128 de caractere. 

 

 

 

 

 

 

9.3. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

A se anexa documentele în ordinea de mai jos: 

Lista documentelor DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

Pagina de la-
până la 

1.Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare 
de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, 
costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) 
întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă 
în perioada de programare anterioară, pentru aceleași 
tipuri de servicii. 

    

2.Documente justificative pentru proiectele de servicii 
finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanțare nerambursabilă2 

    

3.Documente care să ateste expertiza experților de a 
implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe, atestare ca formator emise conform 
legislației naționale în vigoare etc.) 

    

4.Documente constitutive/ Documente care să ateste     

                                                           
2
 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de 

desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte 
de activitate etc.). 
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forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului 
(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, 
Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că 
documentul prezentat de solicitant nu este suficient, 
evaluatorul va solicita prin informații suplimentare 
documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 
conțină.  

5.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale 
și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu 
art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor 
Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și 
sociale de plată către bugetul general consolidat al 
statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora 
își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru 
obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  
Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa 
datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale 
sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie 
menţionate). 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative 
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte 
documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această 
eșalonare a fost acordată. 

    

6.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie 
avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 
Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele 
caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice 
minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii 
de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care 
răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor 
și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului 
acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise 
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de către operatori economici reali și care îndeplinesc 
condițiile de calificare, verificabile de către experții 
evaluatori. 

7.Certificat constatator emis conform legislației naționale 
în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se 
află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

    

8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform 
prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

    

9.Program de promovare (care include planul de informare 
defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de 
promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) 

    

10.Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ 
grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/ au 
beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 
5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă 
activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul 
constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.   

    

11.Documente care atestă dreptul de proprietate/ 
folosință (contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ 
administrație) pentru exploatația agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia 
ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de 
adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

    

12.PLANUL DE MARKETING/STUDIU     

13.ACORDUL DE PARTENERIAT     

14.DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de 
identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul 
IBAN al contului în care se deruleaza operaţiunile cu AFIR); 

    

15.CAZIERUL JUDICIAR 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. (document solicitat la contractare) 

    

16.DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU 
PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 
şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, 
dacă este cazul. (document solicitat la contractare) 

    

17.DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ PENTRU 
PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 
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şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, dacă 
este cazul. 
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare.Formatul 
documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet 
www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de 
colaborare. (document solicitat la contractare) 

18.DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT, dacă 
este cazul. (document solicitat la contractare) 

    

19.Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi 
sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de 
cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), 
acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în 
care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, 
acesta va fi însoțit de angajamentul reprezentantului legal 
al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) 
(pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe 
proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că 
vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării 
contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 
100%; (document solicitat la contractare) 

    

20.Declarația pe propria răspundere a beneficiarului de 
raportare către Gal Valea Someșului. 

    

21. Extras CF (daca este cazul)     

22. Documentele aferente efectivului de animale (dacă 
este cazul) 

    

23.Alte documente justificative, după caz     

 

9.4. Verificarea dosarului cererii de finanțare: 

a) Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 

verificare a conformității”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea 

Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu ocazia 

verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 
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Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de 

formă. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi 

Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

După verificare pot exista două variante:  

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

b) Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare  

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate; 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

- verificarea documentelor anexate. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  

După verificare pot exista două variante:  

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

 Cererea de Finanţare estedeclarată neeligibilă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

ATENŢIE!  Asociaţia GAL Valea Somesului îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau 

informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată 

că este necesar. 

c) Selecţia proiectelor 

Asociaţia GAL Valea Somesului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de 

sistemul de punctaj stabilit, va întocmi și va publica  Raportul de Selecţie, care va cuprinde 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, 

numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie. Solicitanţii, după consultarea Raportului de Selecţie au posibilitatea de a depune 

contestaţii. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL  a 
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Raportului de Selecție . 

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL, care va 

avea o componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor.  

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5 

zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe 

două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare.  

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea 

Raportului final de selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la 

Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR), în funcție de localizarea 

investiției. Aici vor fi efectuate verificarea conformităţii şi a eligibili tăţii proiectelor depuse, 

iar proiectele care vor trece de aceste două etape vor intra în faza de contractare cu AFIR.  

ATENTIE!!! 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezenţi atât solicitantul, cât şi un 

reprezentant al Asociaţiei GAL. În cazul în care solicitantul doreşte, îl poate împuternici - 

prin procură specială, pe reprezentantul GAL să depună proiectul.  

 

 

CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR 

10.1 Obiectul, durata, derulare şi modificarea contractului de finanţare:  

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data 
aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – 
CRFIR repartizează experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii 
de contractare.  

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor 
întocmi formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare” 
din Secțiunea II a prezentului Manual și vor notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile 
cu privire la semnarea angajamentelor legale. O copie a formularului va fi transmisă, spre știință, 
și către GAL.  

Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de 
Contract de Finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum și formularele specifice 
proiectelor de servicii din secțiunea II Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru 
implementarea Sub-măsurii 19.2. Pentru proiectele de servicii nu se va realiza monitorizarea ex-
post. 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în 
termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele 
documente: 

http://www.afir.info/
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- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în 
care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat 
obligatoriu de trezorerie; 

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care 
privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a 
proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în 
vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras 
de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model 
afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 
răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la 
data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%; 

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). 
După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, desemnat 
de șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea: 

 Contractului de finanţare (formular C1.1L); 

 Propunerii de angajare a unei cheltuieli; 

 Angajamentului bugetar individual. 
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 
semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 
atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită 
prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși 
termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 

În termen de 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare 
semnării Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR  
declară contractul neîncheiat și va completa ,,Nota de constatare a neîncheierii contractului” - 
Formularul C1.16.1L, care va fi  aprobat de către Directorul CRFIR.  

În termen de două zile de la clasarea contractului ca „neîncheiat” de către expertul din cadrul  CE 
SLIN CRFIR, în situaţia în care au fost deja angajate valori prin înregistrarea contabilă a Propunerii 
de angajare a unei cheltuieli şi a Angajamentului bugetar individual se va repeta completarea 
acestor documente cu semnul minus şi vor fi vizate de către CCFPP printr-o Adresă de 
transmitere internă semnată de către Directorul CRFIR. În maximum 2 (două) zile de la expirarea 
termenului/noului termen de prezentare a solicitantului, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va 
anunţa serviciile şi direcţiile operaţionale de faptul că acesta a renunțat la ajutorul financiar, 
respectiv:   

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

 SLIN - OJFIR;  

 Direcția Asistență Tehnică, LEADER si Investitii Non – agricole  – Serviciul LEADER. 
Experţii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi  de la experţii cu atribuţii de 
contractare de la nivel regional notele de aprobare a încetării contractelor, precum şi notele de 
neîncheiere a contractelor de finanţare. După primirea acestora, în aceeaşi zi, expertul 
responsabil cu monitorizarea le va scana şi le va transmite electronic către Serviciul Monitorizare, 
Evaluare şi Raportare, de la nivel central, la adresa de e-mail: monitorizare@afir.info. 

mailto:monitorizare@afir.info


 

Ghidul solicitantului Mãsura 1/1B, Versiunea 01 
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 

Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit. 

28 
 

 

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

Pentru realizarea acestor activități, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta formularele și 
metodologia privind întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului 
bugetar individual  sau, după caz,  de întocmire a dezangajărilor bugetare în conformitate cu 
prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru 
proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01). 

Elaborarea Contractului de finanțare  

Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare a Contractului de finanțare, 
expertul SLIN - CRFIR verifică confirmarea de primire de către beneficiar a Notificării E 6.8.3L 
emisă de CRFIR și se asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul E6.8.3L 
au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractantă în termenele menționate în cuprinsul 
acesteia și sunt conforme.  

În cazul în care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul E6.8.3L, 
se întocmește „Nota de constatare a  neîncheierii Contractului de finanțare“ - C1.16.1L și se 
înştiintează expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. Aceste informații 
sunt evidențiate și în Registrul C1.13L privind situația contractului de finanțare care se regăsește 
completat în fileserver la nivelul fiecărui CRFIR. 

Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului – cadru disponibil în Manualul de 
procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții M 
01-01. De asemenea, formularul C 1.16.1L se va prelua din același Manual de procedură. 

Înainte de întocmirea angajamentelor financiare şi încheierea angajamentului legal, experţii din 
cadrul CE SLIN CRFIR consultă Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezintă o bază de date unică, 
permanent actualizată care oferă o evidenţă clară a tuturor debitelor înregistrate, precum şi a 
tuturor operaţiunilor efectuate în legatură cu fiecare debit în parte (recuperare, modificare, 
anulare). Registrul Debitorilor este ţinut în format electronic şi poate fi accesat de către experţii  
de la nivel judeţean/regional/central, autorizaţi în acest sens. 

Expertul CE SLIN CRFIR procedează la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2 
(printscreen) și consemnează concluzia consultării registrului în Formularul C1.4L - ,,Fişa de 
verificare a Contractului de finanţare”. 

Expertul CE SLIN CRFIR completează Contractul de finanţare, în baza următoarelor documente:  

• Cererea de finanţare;  
• Dosarul administrativ al cererii de finanțare;  
• Raportul de evaluare aprobat de către Directorul General Adjunct CRFIR; 
• Lista Cererilor de finanţare eligibile; 
• Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L. 

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil, conform Raportului 
de evaluare, două exemplare ale Contractului de finanţare în limba română şi două exemplare 
din anexele acestuia. Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de finanţare 
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acelaşi număr cu cel din Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se va scrie codul 
C în locul codului înscris în Raportul de evaluare (codul reprezintă etapa în care se află cererea de 
finanţare). 

Pentru alocarea Codului Unic de Înregistrare, expertul CE SLIN CRFIR accesează programul 
informatic specific, care poate genera electronic codul RO. Urmare alocării Codului Unic de 
Înregistrare în Registrul Unic de Identificare, se listează documentul care atestă codul RO alocat 
noului solicitant înscris și ulterior informația se va transcrie în cadrul Contractului de Finanțare. 
Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul legal, expertul verifică dacă acesta are 
calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea 
entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei 
juridice al solicitantului. În acest sens, expertul va verifica datele înscrise în cererea de finanțare 
coroborat cu actul constitutiv/statutul entităţii/persoanei juridice (Hotărârii de schimbare a 
reprezentantului legal). Contractul de finanţare, va avea ataşate următoarele anexe, documente 
care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere juridică: 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 
19.2 

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 
 

MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII   

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate 

fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, 

numai dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a 

semnării Contractului. 

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și 

întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale 

legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări 

procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste 

modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare 

numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. 

Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza 

cărora proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută 

în Contract nu poate fi depăşită.  

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului 

de finanțare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă 

pentru modificarea Contractului de finanțare”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de 

procedură pentru implementare – Secțiunea I  ”Contractarea și modificarea Contractelor de 

finanțare/Deciziilor de finanțare” (cod manual: M 01 – 02). 
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Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin: 

 Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR; 

 Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 

3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR; 

 Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) – 

elaborată și transmisă de CRFIR. 

Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin 

Contractul de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare. 

Documentele pentru modificarea Contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii se 

vor depune de către beneficiari la OJFIR. Analiza și instrumentarea modificărilor se va realiza 

la nivelul SLIN OJFIR, documentele fiind avizate de către șeful de serviciu și aprobate de către 

Directorul General Adjunct CRFIR.   

Expertul SLIN OJFIR, care a instrumentat modificarea Contractului de finanțare în baza 

documentelor prezentate de beneficiar, va transmite aceste documente, spre aprobare, către 

CRFIR, prin adresa de transmitere. Ulterior aprobării, SLIN CRFIR va retransmite documentele 

către SLIN OJFIR, pentru a fi semnate de către beneficiar. Expertul care a instrumentat 

modificarea Contractului de finanțare va avea obligația de a transmite documentația, în 

original, semnată de beneficiar (documentația de solicitare a modificării depusă de beneficiar - 

fișe de verificare, nota de aprobare/ neaprobare, informații suplimentare etc.) către CI SLIN 

CRFIR, pentru a fi atașată la Dosarul administrativ. Expertul CI SLIN CRFIR verifică dacă a 

primit documentația completă, pe care o atașează Dosarului administrativ al Cererii de 

finanțare. 

Modificările Contractului de finanțare se operează în Registrul C1.13L la nivelul OJFIR/CRFIR 

unde au fost instrumentate. 

 

I. CAZURI CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIȚIONAL 

 Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Act adițional, 

care se aprobă de către Direcorul General Adjunct CRFIR:Modificările financiare de 

peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele 

Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile; 

 Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare 

a efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte 

situații temeinic justificate; 

 Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de 

finanțare,  peste termenul maxim de 6 (șase) luni, cu maximum 6 (șase) luni, conform 

art. 24 alin.(10) din HG nr.226/2015 cu modificările și completările ulterioare, în baza 

unui memoriu justificativ aprobat de AFIR, fără aplicarea de penalități; 

 Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata 

maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;  
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 Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia; 

 Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi 

depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 (zece) zile documentul care atestă 

că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

 Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare 

(OUG nr. 49/2015, cu completările ulterioare), situaţie în care, se completează 

articolul 3 din Contractul de finanțare prin adăugarea Alineatului (4) care va avea 

următorul conţinut:   

”Art. 3(4): Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate 

Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul 

indicativ - Anexa II la Contractul de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON 

(………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de 

plată, anexă la Contractul de finanţare, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale de care aparţine, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii 

dosarelor cererilor de plată.  

b) Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi 

declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”. 

 Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul 

implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa 

cum sunt acestea menționate în cererea de finanțare). 

În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN OJFIR verifică dacă 

beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea 

modificărilor, urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată prin Contractul 

de finanțare.  

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare 

sunt: 

 Nota explicativă completată, înregistrată, semnată și ștampilată (după caz, conform 

legislației în vigoare) de către beneficiar;  

 Bugetul indicativ actualizat propus;  

 Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz); 

 În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării 

proiectului, plătitor de TVA şi va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu 

valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.  

II. CAZURI CARE NU NECESITĂ ÎNTOCMIREA DE ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE 

FINANȚARE 

Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de 

aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare: 

 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 
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În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul CI SLIN -

OJFIR verifică, dacă: 

- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare conferită în condițiile legii 

(potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei 

juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice 

respective); 

- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care să ateste lipsa 

înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar. Dacă se 

regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul economico-financiar solicitarea nu se 

aprobă; 

- a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant legal; 

- a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de 

către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative).   

 Schimbarea sediului social al beneficiarului. 

În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Contractul de finanțare, 

expertul CI SLIN - OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus documentul/ documentele care 

atestă şi fundamenteză modificarea (Nota explicativă). 

 Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare 

pentru proiectul PNDR. 

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/ de trezorerie și/sau a instituției financiare 

înscrise în Contractul de finanțare/ nota de schimbare a contului bancar/ trezorerie aprobată 

anterior, expertul SLIN – OJFIR verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a atașat în 

original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/ Nota de 

aprobare  şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente.  

În cazul în care instituția financiară bancară/ Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar 

codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la 

nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat 

pentru procesarea plăţilor în lei sau valută), expertul SLIN – OJFIR  verifică dacă beneficiarul a 

depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului 

IBAN al contului. 

 Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial 

în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de 

cheltuieli eligibile. 

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma 

înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui 

plafon, modificarea se va realiza prin Act adițional. În cazul realocărilor şi rectificărilor 

bugetare expertul CI SLIN – OJFIR verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, 

prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare. 
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 Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de 

execuție, precum: 

- modificări ale tipurilor de activități și ale numărului acestora; 

- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/ final; 

- modificarea numărului de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă 

de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare); 

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea 

acesteia; 

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în 

durata inițială a contractului. 

În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și 

graficul calendaristic de implementare refăcut.  

 Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe 

parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, 

înlocuirea experților propuși în cererea de finanțare cu alte persoane care îndeplinesc 

aceleași cerințe etc.). 

Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR 

prin intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare prvind modificarea Contractului de finanțare, 

cu aprobarea Directorului OJFIR. 

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanţare 

prin Notă de aprobare: 

 Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;  

 Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 10% valoarea 

înscrisă inițial în cadrul Capitolului bugetar respectiv);  

 Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz). 

Procesarea documentelor în vederea întocmirii Actelor adiționale/ Notelor de aprobare se va 

realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – 

Secțiunea I  ”Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare” 

(cod manual: M 01 – 02). 

Formularele generale utilizate de către experții CRFIR/OJFIR pe parcursul derulării procesului 

de amendare a Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de procedură pentru 

implementare – Secțiunea I „Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor 

de finanțare” (cod manual: M 01 – 02) și adaptate, după caz. 

 

III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare  

privind modificarea Contractului de finanțare: 

 modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea 

Contractului de finanțare și/sau a anexelor; 

 modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de 
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achiziţii/ prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/ 

actualizării manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale. 

În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale 

(inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile  

incidente Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare 

a Contractului, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare 

(formular C 3.2.2.1L). 

În termen de maximum 3 (trei) zile de la sesizarea situației care impune modificarea 

Contractului la inițiativa Autorității Contractante, un expert CI SLIN – CRFIR va întocmi 

formularul Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) și îl 

va prezenta spre verificare șefului SLIN CRFIR și spre aprobare Directorului General Adjunct 

CRFIR. Fluxul de verificare și aprobare se va realiza în maximum 2 (două) zile, pentru 

obținerea tuturor semnăturilor. Exemplarul transmis către beneficiar va purta numai semnătura 

Directorului CRFIR. 

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în 

vigoare a modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv 

prin confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e-mail). 

O copie a Notificării C 3.2.2.1L se va transmite și către SLIN – OJFIR pentru anexarea la dosarul 

administrativ, în aceeași zi în care se transmite către beneficiar. 

Procesul de avizare și aprobare a modificării Contractului  se realizează cu respectarea pașilor 

procedurali prevăzuți în cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I  

”Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare”. 

 Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de 

aprobare/notificare) devine parte integrantă a Contractului de finanțare. După aprobarea 

modificării Contractului de finanțare, expertul CI SLIN CRFIR actualizează Registrul electronic 

C1.13L. Expertul CI SLIN CRFIR centralizează toate documentele referitoare la modificările 

Contractului de finanțare în Dosarul administrativ.   

Notă 

În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind 

modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, 

beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora.  

 

 DERULAREA CONTRACTELOR DE SERVICII  

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia 

cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele 

anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării.  Acesta 

trebuie să respecte prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și 

regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a 

Sub-măsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului.  

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de 
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implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.  

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția 

Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și 

verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt:  

 Raportul de activitate  intermediar și/ sau final, care se verifică conform prevederilor 

prezentei proceduri; 

 Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în 

funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor 

privați)/ CRFIR (în cazul beneficiarilor publici); 

 Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de 

autorizare plăți.  

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului 

calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanțare și pe baza rapoartelor 

de activitate transmise de beneficiar. 

 

 VERIFICAREA PE TEREN A ACTIVITĂȚILOR AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII: 

Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un 
grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul 
depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi diferit față de 
anticiparea iniţială, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului. 

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile înainte de desfășurarea 
primului eveniment/ primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR 
graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a 
activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.  

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare. Dacă 
beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că graficul de 
realizare iniţial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare. 

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, 
beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul de 
rapoarte de activitate pe care le va depune, precum și data depunerii acestora (săptămâna și 
luna).   

Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de către 
beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate. În 
situația în care perioada/ numărul de activități vizate de un raport de activitate este mai mare, se 
recomandă ca, în funcție de volumul de muncă de la nivelul OJFIR, să se realizeze un număr mai 
mare de vizite pe teren, la un număr mai mare de activități. 

Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/ dobândirea de competențe/ 
activități demonstrative/ informare și pentru pentru proiectele care vizează servicii pentru 
populație, vizitele pe teren se realizează la locul de desfășurare a evenimentelor, respectiv la 
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locul de colectare a datelor necesare în vederea stabilirii segmentului de populație deservit de 
serviciu. Beneficiarul va avea în vedere faptul că este obligat să prezinte la vizita pe teren toate 
documentele care vizează proiectul în cauză. 

Pentru proiectele de servicii care vizează alte tipuri de secțiuni față de cele menționate (de ex. 
scheme de calitate, studii etc.), verificarea pe teren se va realiza la sediul beneficiarilor și se vor 
verifica documentele care vizează implementarea proiectelor. 

Experții din cadrul SL DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, 
fără a fi necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. Experții DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot 
realiza inclusiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare prealabilă, pentru verificarea 
documentelor care vizează implementarea proiectelor. 

Pe baza graficului de implementare prezentat de beneficiar, expertul Compartimentului Evaluare 
SLIN OJFIR va propune un Grafic calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren în perioada 
de implementare a activităților. 

Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul Compartimentului Evaluare SLIN 
OJFIR. Cei 2 experți desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează cel puțin o vizită pe teren 
înaintea depunerii Raportului de activitate. Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora 
verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia. 

Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul 
beneficiarului va avea obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de 
beneficiar/ în cadrul proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, 
administrator etc.). 

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea 
Contractului de finanțare.  

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, după caz, CE SLIN CRFIR/SL 
DATLIN) completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După verificarea pe teren 
consemnată în „Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L), experții vor completa Secțiunea 
„Concluzii“ din acest formular. Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a 
fost corespunzătoare sau nu, iar rezultatul verificării poate fi: 

 „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”); 

  „neavizat” (dacă o parte din căsuțe/toate căsuțele au bifa „NU”). 
În cazul în care, în urma verificării pe teren, experții CE SLIN – OJFIRacordă viza “neavizat”,  
aceștia vor detalia  motivele pentru care au  acordat  această viză. Dacă o parte dintre activități 
au fost neavizate, acestea pot fi refăcute și cuprinse în Raportul de activitate revizuit sau în 
cadrul următorului Raport de activitate intermediar/ Raportului final.  

În situația în care experții Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren la 
ultima activitate inclusă în graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar și constată 
că modalitatea de desfășurare a activității (cursului/ acțiunii de informare etc.) nu a fost 
corespunzătoare, întreaga activitate va fi considerată neavizată. Această activitate poate fi 
refăcută până la depunerea Raportului final sau a Raportului final revizuit.  

Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții OJFIR/ 
CRFIR/ DATLIN și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții care au 
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întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință concluziile verificărilor. 
Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile verificatorilor din Fişa 
de verificare pe teren. 

După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții 
verificatori.  

 

VERIFICAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTERMEDIAR SAU FINAL)  

În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activități aferentă perioadei de raportare/ de 
la încheierea ultimei activități din cadrul proiectului, Raportul intermediar/ final de activitate 
(Formular D1.2L)  va fi depus la SLIN OJFIR în vederea verificării în format electronic (CD), cu 
excepția eventualelor anexe care nu pot fi scanate și care se pot depune letric. 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare numai în situația în care solicită tranșe 
de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea tranșelor 
intermediare de plată. Acestea se depun la OJFIR în format electronic (CD), însoțite de adresă de 
înaintare în termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută în 
Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. Beneficiarii 
proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2 prezintă cererea pentru prima tranșă 
de plată, însoțită de documentele justificative, în termen de 6 luni de la data semnării 
angajamentului legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit 
cu maximum 6 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de 
AFIR. 

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată. 

Raportul de activitate final va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de înaintare, la 
OJFIR în termen de maximum 10 (zece) zile de la încheierea activităților aferente proiectului. 
Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 

Rapoartele de activitate intermediare/ final vor conține perioada de referință, descrierea 
activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora, 
gradul de implicare a fiecărui expert în cadrul proiectului, inclusiv numărul de ore necesar 
derulării activității respective, numărul participanților și rezultatele obținute, precum și 
documente justificative  pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale relevante, 
elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, 
comunicate de presă etc.). 

Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi a evenimentului și trebuie să includă rubrici 
privind numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-
mail) și semnături. De asemenea,  se va indica durata evenimentelor și locul  de desfășurare. 
Experții responsabili de realizarea evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea 
confidențialității asupra datelor cu caracter personal ale participanților înscriși în listele de 
prezență, conform prevederilor art. 5  din cadrul Anexei I a Contractului de finanțare încheiat 
între beneficiar și  AFIR.  

Atenție! 
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 Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, 
la alte evenimente care vizează aceeași tematică. Verificarea respectării acestei prevederi se 
va realiza în baza declarației pe propria răspundere, semnată de către fiecare participant la 
evenimentele organizate în cadrul proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate.  

 Nu este permisă realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul 
elaborării unor monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în 
cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă.  

 Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în 
cadrul altor proiecte similare, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă 
(inclusiv finanțate printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013). 

Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/ dobândirea de competențe/ 
informare, expertul CE SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de prezență la 
aceste activități au completat și chestionarele de evaluare. Dacă numărul chestionarelor 
reprezintă mai puțin de 70% din numărul persoanelor participante, activitatea respectivă nu va fi 
avizată. De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici 
de 3, activitatea nu va fi avizată. În cazurile de mai sus, Raportul va fi neavizat, expertul va înscrie 
în rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, 
cheltuielile aferente acestora nu vor fi decontate. 

Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate  final 
va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de 
plată. 

Experții CE SLIN OJFIR  vor urmări ca  activitățile  care nu au fost avizate la verificarea pe teren  
(prezintă bifa ”NU” în cadrul “Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de 
activitate (intermediar sau final) ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată. 

Expertul CE SLIN OJFIR analizează Raportul de activitate în maximum 5 (cinci) zile de la 
depunerea acestuia, în timp ce șeful SLIN OJFIR îl verifică în termen de o zi de la primirea din 
partea expertului CE SLIN OJFIR responsabil. În cazul în care pe parcursul verificării,  șeful SLIN 
OJFIR identifică inadvertențe în ceea ce privește concluzia expertului CE SLIN OJFIR, șeful SLIN 
OJFIR  solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași zile. 

Expertul CE SLIN OJFIR verifică Raportul de activitate prin completarea „Fișei de verificare a 
Raportului de activitate (intermediar/ final)” (Formular D1.3L), iar șeful SLIN OJFIR verifică modul 
de completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici. La rubrica „OBSERVAȚII” din acest formular vor 
fi menționate aspectele care trebuie refăcute în cuprinsul Raportului de activitate. În acest caz, 
Raportul va fi neavizat.  

După semnarea Formularului D1.3L - ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate 
(intermediar/final)” de către expert CE SLIN OJFIR și șeful SLIN OJFIR,  acesta va fi  semnat de 
către Directorul OJFIR în termen de o zi de la primirea din partea șefului SLIN OJFIR. 

Concluzia verificării (avizat/neavizat) menționată în Raportul de activitate (intermediar/final) este 
comunicată beneficiarului de către expertul CE SLIN OJFIR în termen de maximum 6 (șase) zile de 
la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/ neavizare a 
Raportului de activitate (intermediar/final). 

În cazul neavizării, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul  de activitate intermediar/ 
final (ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de 
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verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de 5 (cinci) 
zile de la primirea înștiințării. În cazul neavizării Raportului final de activitate, pentru situații 
temeinic justificate, termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu 
maximum 10 (zece) zile. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel 
aferent depunerii inițiale.   

Raportul de activitate (intermediar/final) poate fi redepus o singură dată. În situația în care, după 
redepunerea Raportului de activitate, se constată că beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, 
Raportul de activitate va fi avizat. În situația în care se constată că beneficiarul nu și-a însușit 
observațiile OJFIR sau nu a exclus din Raport activitățile neavizate, Raportul de activitate nu va fi 
avizat.  

Expertul CE SLIN OJFIR păstrează un exemplar original al Raportului de activitate la Dosarul 
administrativ al proiectului. Raportul de activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de 
plată. 

Pentru etapa de derulare a proiectului, experții responsabili de pașii procedurali vor  completa și 
semna Pista de Audit (D0.1L) pentru implementarea  proiectului. 

 

10.2. Documente care vor fi prezentate la semnarea contractului de finanţare 

Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie 

să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării E6.8.3L 

următoarele documente:  

 -Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului 

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

care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat 

obligatoriu de trezorerie;  

 - Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original;  

 -Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a 

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

vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras 

de cont, acesta va fi însoțit de angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat 

pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 

răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la 

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

- document emis de dsvsa judeţeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, dacă este cazul. 

- Document emis de dsp judeţeană pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, dacă este cazul. 

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

  

10.3.Încetarea contractului de finanțare  

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 
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neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul 

de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara 

procedura de încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar 

nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți). 

Părțile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea 

beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă. 

CAPITOLUL 11. ACHIZITIILE 

Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate cu 

prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile 

publice/private - anexă la Contractul de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar 

(public/privat), conform fișei măsurii în care se încadrează proiect. 

Nerespectarea de catre beneficiari FEADR a instructiunilor privind achizitiile publice/private-

anexa la contractul de finantare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizitiei de 

servicii, lucrari sau bunuri. 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice. 

În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin: 

A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi: Acționariatul 

beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie 

etc) și membrii comisiilor de evaluare: 

 a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi;  

c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai 

sus. 

B. Conflictul de interese între ofertanţi: 

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc): 

 a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie 

(OUG 66/2011); 

 b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai 

sus.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / private 

- anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri. 
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Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL 12. TERMENELE  LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE 

PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 

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

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

verificare a conformității emisă de GAL. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în 2 (două) exemplare, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. 

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). 

Dosarul Cerere 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.info. 

 

CAPITOLUL 13. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice 
document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 
monitorizare aferenți proiectului.  

 Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 
plății, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu 
privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.  

 În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind 
modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, 
beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora.   

 Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante. 

 

CAPITOLUL 14. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

14.1. Lista formularelor disponibile pe site-ul www.galvaleasomesului.ro şi 

www.afir.info: 

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:  

Cererea de Finanţare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe 

care potenţialul beneficiar o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);  

ANEXELE CERERII DE FINANȚARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT 

Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, 

corelate cu activitățile și rezultatele proiectului;   

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;  

http://www.afir.info/
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Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare;  

Dosarul CERERII DE PLATĂ:  

Formulare de platã- link www.afir.info 

De asemenea, pe pagina de internet a GAL-ului, www.galvaleasomesului.ro, puteţi consulta şi 

descărca: Fişa Măsurii M 1/1B .  

 

14.2. GAL Valea Somesului în sprijinul dumneavoastră : 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL  pot fi consultate și descărcate direct 

de pe pagina de internet a GAL Valea Somesului, sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

GAL Valea Somesului, vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00 pentru a 

vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și 

pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse 

prin intermediul SDL. 

 

 

 

 

CAPITOLUL 15. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI:  

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare  

Anexa 2 – Model Acord de parteneriat 

Anexa 3 – Model Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

Anexa 4 – Fișa măsurii M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  

diversificarea activităților rurale 

Anexa 5 - Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP 

Anexa 6 -  Model plan de marketing / studiu 

Anexa 7 – Model chestionar 

http://www.afir.info/
http://www.galvaleasomesului.ro/

