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Scopul Ghidului  

Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de 

informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea 

proiectului. Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor 

beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie 

un suport complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice PNDR 2014-

2020 şi Strategiei de Dezvoltare Locală GAL-MVS. Acest document nu este opozabil 

actelor normative naționale și europene. Prevederile aferente ghidului solicitantului se 

aplică în mod corespunzător. Sunt prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și 

depunerea proiectului de inveștiții, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare 

a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții 

pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele și acordurile care 

trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, al Planului 

de Afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile întocmirii proiectului 

și completării corecte a documentelor. Vă recomandăm ca, înainte de a începe 

completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile 

prezentate în acest document, precum și toate prevederile din Ghidul Solicitantului și să 

vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul investițiilor finanțate prin 

PNDR. Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din 

cauza modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale, astfel vă 

recomandăm ca până la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul 

prezentului apel de selecție a proiectelor, să consultați periodic pagina de internet 

www.galmvs.ro şi www.afir.info.ro  pentru a urmări eventualele modificări. De asemenea, 

solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, legate de completarea și 

pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin 

pagina de internet.  

GAL MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI 
Jud. BRAŞOV, Comuna DRĂGUŞ, nr.477 

E-mail: galmvs@galmvs.ro, Web: www.galmvs.ro 

http://www.galmvs.ro/
http://www.afir.info.ro/
mailto:galmvs@galmvs.ro
http://www.galmvs.ro/
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CAPITOLUL 1 – DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  

 
1.1 Definiții  
Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere 

individuală/întreprindere familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru 

accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile;  

Cofinanțarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile allocate proiectelor de 

investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii europene și a 

Guvernului României;  

Derulare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  

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

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa 

cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare 

pentru FEADR; 

Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicit finanțare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului 

și pentru selectarea proiectului, în vederea contractării; 

Fișa Măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, categoriile de beneficiari 

și tipul sprijinului; 

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

eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a măsurii și care 

nu trebuie returnate- singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și 

nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR;  

Investiție nouă – cuprinde lucrările de construcții-montaj, utilaje instalații, care se 

realizează pe amplasamente noi pentru construcțiile existente cărora li se schimbă 

destinația sau pentru construcții aparținând exploatațiilor cărora li s-au retras autorizațiile 

de funcționare și nu își schimbă destinația inițială;  

Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente și/sau dotări sau lucrările de 

construcții și instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea 
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construcțiilor aferente întreprinderilor în funcțiune și cu autorizații de funcționare valabile, 

fără modificarea destinației inițiale; 

Prag minim – reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la 

finanțare; 

Perioada de implementare – reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 

până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  

Perioada de derulare a proiectului – reprezintă perioada de la semnarea contractului de 

finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

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.  

Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relație 

contractuală cu AFIR, conform legislației în viguare; 

Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ 

întreprindere familială, potential beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată din contribuția 

Uniunii Europene și a Guvernului României; 

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii, lucrări 

care se încadrează în lista Cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot 

fi decontate prin FEADR; procentul de co-finanțare publică și private se calculează prin 

raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii 

și/sau lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 

manual și care nu pot fi decontate prin FEADR;  

Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare 

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

proiectului; 

Valoarea totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări.  

Teritoriul GAL MVS – totalitatea comunelor la nivel de unitate administrative-teritorială, 

format din: Comuna Ucea, Comuna Viştea, Comuna Drăguş, Comuna Sâmbăta de Sus, 

Comuna Lisa, Comuna Recea, Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Şoarş, 

Comuna Voila.  
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1.2 Abrevieri  
GAL – Grup de Acțiune Locală;  

GAL-MVS – Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Valea Sambetei;  

LEADER- Liaisons Entre Actions de Development de l`Economie Rurale (Legături între 

Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale);  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată 

MADR care deruleazăFEADR;  

AJPM – Agenția Județeană pentru Protecția Mediului; 

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

Rurală;  

ANT – Autoritatea Națională pentru Turism;  

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  

CRFIR – Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale CS – Comitet de 

selecție;  

DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală-Autoritatea de Management 

pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

DI – Domeniu de intervenție; 

DSP – Direcția de Sănătate publică;  

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

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică 

la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);  

ORC – Oficiul Registrului Comerțului;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 

putea;  

SDL – Strategie de Dezvoltare Locală 
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CAPITOLUL 2 – PREVEDERI GENERALE 
 

2.1 Contribuția măsurii 
 

Măsura contribuie la stimularea dinamicii inițiativelor rurale în domeniul agricol și non-

agricol în scopul creșterii calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL-MVS, creșterea 

capacității economice și diversificarea activităților economice în teritoriul GAL-MVS, 

dezvoltarea cooperării interteritoriale și încurajarea parteneriatelor cu forme asociative de 

tip cooperative cu sediul în teritoriul GAL-MVS. Măsura încurajează cooperarea și 

creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor și promovarea produselor agricole și 

non agricole pe piețele locale. Măsura încurajează participarea minorității rome, 

valorizează meșteșugurile tradiționale rome și contribuie la integrarea minorității rome în 

mediul antreprenorial al microregiunii. Mediu și climă: Măsura contribuie la prevenirea 

abandonului terenurilor agricole, la producerea și utilizarea energiei regenerabile, 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, adoptarea unor 

culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea 

apei în agricultură și reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. Sprijinul 

acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici contribuie la utilizarea surselor 

regenerabile de energie și la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile de 

agroturism sprijinite prin această măsură vor viza practicarea unui turism responsabil care 

să evite degradarea mediului și să promoveze biodiversitatea. Inovare: Instalarea tinerilor 

fermieri va produce efecte inovatoare la nivel de fermă și comunitate pentru că aceștia 

vor facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, vor aplica tehnologii noi, vor 

realiza marketingul produselor din fermă în scopul pătrunderii pe piață. 

Microîntreprinderile și întreprinderile mici ce vizează dezvoltarea activităților nonagricole 

vor contribui la diversificarea activităţilor economice din teritoriul GAL-MVS și vor propune 

utilizarea de tehnologii inovatoare. 

În situația încetinirii creșterii economice la nivelul GAL-MVS, crearea și dezvoltarea de 

noi activități economice viabile, cum ar fi fermele noi, conduse de tineri și investiții în 

activități non-agricole este esențială pentru dezvoltarea și competitivitatea teritoriul GAL-

MVS. Diversificarea economică din MVS, crearea de locuri de muncă, încurajarea 

menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale, intergarea minorității roma 

în mediul antreprenorial al microregiunii și cooperarea sunt necesare pentru ocuparea 

forței de muncă și dezvoltarea durabilă a zonei. Măsura propusă corespunde obiectivului 

general al strategiei și se bazează pe analiza SWOT și pe nevoile identificate în teritoriu 

(N 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11). Care este noutatea adusă de această măsură? Prin ea 

combinăm Submăsurile 6.1 și 6.2 din PNDR, transformând-le într-o singură măsură. 

Aceasta acoperă întregul suport oferit pentru instalarea tinerilor fermieri și ajutor pentru 

dezvoltarea de noi activități non agricole în zonă. Propunem această măsură întrucât, în 
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perioada de programare 2007-2013, prin măsura M112- Instalarea tinerilor fermieri și 

Măsurile 312 și 313, Asociația GAL-MVS a obținut rezultate remarcabile și dorim să 

valorificăm experiența dobândită anterior. Măsura contribuie, în principal, la atingerea 

obiectivului de dezvoltare rurală a și secundar la b și c, prevăzute la art.4, Reg.(UE)nr. 

1305/2013. Obiectivele specifice ale măsurii: OS1, OS3, OS5. Măsura contribuie, în 

principal la prioritatea 2 și indirect la prioritățile 1,3,4,5,6. Priorități specifice ale SDL: 

Prioritățile specifice 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3; și 6.1; Măsura corespunde obiectivelor art. 19 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B, conform 

art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013: inovare, protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și 

de adaptarea la acestea; Măsura este complementară cu: M6/3A și M9/3A Măsura este 

sinergică cu: M8/6B și M9/3A, întrucât contribuie la crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriul MVS și creșterea atractivității satelor.  

 

 

2.2 Contribuția publică   
 

Contributia publica totala, pentru aceasta masura este de 695.276,31 euro, din care 

- 85% contributie europeana – FEADR 

- 15 % contributia nationala de la bugetul de stat 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în Planul de afaceri. 

 

2.3 Contribuția publică totală a măsurii  
 

Suma disponibilă pe măsura M3/2B: 246.116,31 euro 

 Contribuția națională 15 %: 36.917,45 euro 
 Contribuția Uniunii Europene 85 %: 209.198,36 euro 

 

2.4 Tipul spijinului  
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru îndeplinirea Planului de Afaceri, 

ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil. 
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2.5. Sume aplicabile și rata spijinului 
Masura corespunde obiectivului Articolul 19, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;  

Articolul 8, Anexa I și Anexa II, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014; 

Articolele 2 și 5, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014; Recomandarea 2003/361/CE 

din 6 mai 2003; R (CE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1307/2013; R 

(UE) nr. 1305/2013 

Valoarea maximă a sprijinului este de 29.944 de euro/proiect; 

Sprijinul forfetar va fi acordat în două tranșe, astfel: 

- 80% din cuantumul sprijinului la încheierea contractului de finanțare; 

- 20% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Se vor aplica regulile de ajutor 

de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr.1407/2013; 

2.6 Legislația europeană și națională 

LEGISLATIE EUROPEANA 

 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: Baza legală națională  

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 

autonome şi societăţi comerciale;  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

  Legea nr. 36/1999 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

agricultura;  

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

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

şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 

juridice, cu modificările și completările ulterioa 

  Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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  Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

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

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

amenajare a teritoriului naţional aprobată prin Legea 190/2009.  Ordonanţa de 

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

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

  Ordonanţa Guvernului 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale;  

  Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală ‐ 
Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului‐cadru al 

documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii;  

  Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015‐
2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/2007 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de 

asistenţă medical‐veterinară.  

  Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea 

declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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  Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele 

financiar‐contabile, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 

procedura de înregistrare/autorizare sanitar‐veterinară a 18 unităţilor/centrelor de 

colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul 

sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi 

neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de 

politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

de clasificare a structurilor de turism;  

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor 

metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire 

turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de 

turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 

65/2013 ;  

 Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de 

minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural 

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" ;  

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

funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor 

pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014‐2020;  

  Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020, aprobat prin Decizia 

Comisiei de punere în aplicare nr. C(2016) 862/ 09.02.2015;  

  Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei 

de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice 

neagricole; Baza legală europeană  

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

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

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

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
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de coeziune și Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

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

ulterioare;  

  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului 

privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, 

(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de 

sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

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

modificările şi completările ulterioare;  

  Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

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

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 

și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a 

Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora 

în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 19  

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

108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text 

cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) 

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

dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

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

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

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și 

control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi 

completările ulterioare  

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

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, 

gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, 

valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro‐
întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii 

Investițiile și serviciile se vor realiza doar în teritoriul acoperit de GAL-MVS 
și anume, comunele: Beclean, Cincu, Drăguș, Lisa, Sâmbăta de Sus, Șoarș, Ucea, 
Viștea, Voila și Recea. 
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CAPITOLUL 3 – DEPUNEREA PROIECTELOR 
 

3.1 Depunerea proiectelor  

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

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format 

de hârtie, însoţite de copia electronică la sediul GAL Valea Sâmbetei. 

Proiectele se vor depune la punctul de lucru GAL-MVS – Sat Drăguș, nr 477, în incinta 

Căminului Cultural, etaj 1.  

 

3.2 Perioada de depunere a proiectelor  

Perioada de depunere a proiectelor va fi conform apelurilor de selecție pentru 
Măsura M3/2B. 

 
 

3.3 Alocarea pe sesiune  

Alocarea disponibilă în cadrul celei de-a treia sesiuni este 246.116,31 euro. 
 
 

3.4 Punctajul minim pentru un proiect  

     Punctaj minim pe care trebuie să îl obțină un proiect este de 15 puncte 
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CAPITOLUL 4 – CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)  

a. Pentru instalarea tânărului fermier: Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 

din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

b. Pentru înființarea și demararea de activități neagricole în zonele rurale: 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups) 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 

spațiul rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 

întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi 

mici, care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul 

depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu 

erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul Comerțului, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 

 

A. Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 

submăsură sunt:  

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) 

nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;   

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 

din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen 

lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la 

riscurile financiare legate de exploatație.  

N.B.! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană 

cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare, care deține 

competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată 

într‐o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații. Exploataţia trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

 Exploataţia are o dimensiune economică de minim 8000 SO;  

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în  

Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA 
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N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform 

formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA 

în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, 

înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii M3/2B „ Instalarea tinerilor fermieri”, în 

funcție de forma de organizare sunt:  

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare:  

 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;  

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;  

 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

  asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu 

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

N.B.! Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei 

juridice va îndeplini calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 

1305/2013 și va respecta dispozițiile aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în 

calitate de unic șef al exploatației, cât și tânărului fermier care exercită controlul efectiv 

asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.  

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează a se 

instala, trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, exercitând control efectiv pe termen 

lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, 

respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*în cazul exploataţiilor pomicole 1 ). 

N.B.! Asociaţii vor desemna membrul asociat și administrator al societăţii pentru a 

reprezenta societatea în relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează. 

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare, privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin întreprindere se 

înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor 

în vigoare să realizeze activităţi de producţie, şi comerţ, în scopul obţinerii de venituri, în 

condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, 

persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi 
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întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară 

activităţi economice. 

ATENŢIE! Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar şi 

administrator) poate primi sprijin prin această măsură. În cadrul unei familii, doar unul din 

membri (soţ‐soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul 

Măsurii 112 ‐ Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 ‐ Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ /soţie 

nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate 

și în cadrul Cererilor de Finanțare depuse prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală. 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie 

încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanţare. 

Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului solicitantul trebuie să menţină 

cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, pentru care proiectul este 

selectat şi aprobat, fără a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploataţia a accesat 

sprijin. În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei 

autorizate/ societăţii. Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte 

încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:  

 microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

 întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei 

B. Beneficiari eligibili pentru non agricol sunt:  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups) 

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural;  

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, care propun 

coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de 

finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și 

obiect de activitate la Registrul Comerțului, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiarii direcţi ai M3/2B sunt cei care acceseaza fonduri FEADR pentru instalarea 

tinerilor fermieri, precum şi solicitanţii care doresc să dezvolte activităţi non-agricole.  
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• Măsura încurajează persoanele rome, meșteșugarii, micii întreprinzători să aplice 

pentru finanțarea afacerilor proprii. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

Beneficiarii indirecți (grup țintă) ai acestei măsuri sunt administrațiile publice locale, 

datorită contribuției beneficiarilor direcți la bugetul local, comunitatea din zona țintă, 

datorită contribuției proiectelor la creșterea calității vieții locuitorilor din MVS și crearea de 

locuri de muncă și consumatorii individuali și grupurile de consumatori, beneficiari ai 

comercializării produselor agoalimentare și non-alimentare de calitate. 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:  

 Micro‐întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

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

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

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro‐întreprindere sau întreprindere 

mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, 

completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 

şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală 

şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 

precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) 

al Legii nr. 346/2004. Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea 

nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea 

de întreprindere mică, mijlocie sau micro‐întreprindere decât dacă depăşirea acestor 

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

nr. 346/2004.  

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit 

de numărul de salariați prevăzut în proiect.  

IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile 

Sunt eligibili în cadrul măsurii M3/2B , numai solicitanţii înscrişi la ONRC 
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CAPITOLUL 5 – CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU 

ACORDAREA SPRIJINULUI 

5.1 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

A. PENTRU TANARUL FERMIER 

 solicitantul se incadrează în categoria microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici cu sediul in teritoriul GAL-MVS 

 solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de 

minim 8.000 euro S.O. în teritoriul GAL-MVS; 

 solicitantul prezintă un plan de afaceri care sa contina cel putin urmatoarele: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole 
(solicitantul trebuie să prevadă minimum 2 și maximum 5 obiective specifice, 
ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și sunt stabilite în funcție de 
importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect) ; 

(iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de 
utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților 
exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.  

 Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea performanței 

generale a exploatației agricole. 

 Proiectul prevede acordarea sprijinului în două rate pe o perioadă de 

maximum cinci ani.  

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate, în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de 

plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri) Se verifică la depunerea cererii de plată pentru tranșa 2. 

 In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de 
afaceri poate sa prevada un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul 
decat platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri a cărui implementare trebuie să 
înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ in maximum 18 luni de la 

data instalării. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze că este membru al unei cooperative noi 

inființate (2016, 2017) din teritoriul GAL. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze că deține competențe și aptitudini în 

domeniu: are studii medii/superioare în domeniul agro/veterinar/economie 



                              
 

21 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M3/2B – „Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-MVS” 

Sesiunea 3/2018 – Versiunea 03/2018 

agrară, a urmat curs, sau se angajează ca va finaliza acel curs in maxim 36 

luni de la data semnării contractului de finanțare. 

 Nu este obligatorie includerea în Planul de afaceri a minim 3 obiective 

suplimentare care să vizeze dezvoltarea exploatației agricole și care să 

conducă (împreună cu celelalte obiective) la viabilitatea planului de afaceri. 

 În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, 

vor fi luate în considerare și investițiile în alte exploatații decât cele din 

arealele viticole nominalizate prin Ordinul ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale nr. 397/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

  Valoarea sprijinului nerambursabil este de 29.944 euro. 

 

B. Pentru activități non-agricole:  

 Solicitantul se incadrează în categoria microîntreprinderilor și      

întreprinderilor mici cu sediul in teritoriul GAL-MVS 

 solicitantul prezintă un plan de afaceri care sa contina cel putin urmatoarele: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a 
întreprinderii mici care solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau 
ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici 
(solicitantul trebuie să prevadă minimum 2 și maximum 5 obiective 
specifice, ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și sunt stabilite 
în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus 
prin proiect);  

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei 
sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii 
mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea. 

 Proiectul prevede acordarea sprijinului în două rate pe o perioadă de 
maximum cinci ani. Înaintea  solicitării celei de-a doua transă de plată, 
solicitantul face dovada desfăsurării activităților comerciale prin producția 
proprie comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 20% 
din valoarea primei transe de plată 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri a cărui implementare trebuie sa 
inceapa în termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului 

 Proiectul trebuie sa vizeze cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 
masura pentru sectoarele de activitate considerate prioritare pentru teritoriul 
GAL 
- pot fi finantate si alte activitati decat cele prevazute in cadrul listei cu coduri 
CAEN aplicabile masurii clasice din PNDR, cu conditia respectarii regulilor 
ajutoarelor de minimis 
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- solicitantul isi poate propune prin proiect activitati aferente mai multor 
coduri CAEN; in cazul in care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN 
este diferit, valoarea sprijinului acordat va fi corespunzatoare codului CAEN 
cu o valoare mai mica 

 Valoarea sprijinului financiar este de 29.944 euro 
 

5.2 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

A.Pentru instalarea tânărului fermier- Activități eligibile: Activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. Toate cheltuielile propuse în PA, incusiv capitalul de lucru și activitățile 

relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile indiferent de natura 

acestora.  

 

B. Pentru activități non-agricole- Activități eligibile: Activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora.  

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii M3/2B sunt: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, 

farmaceutice, parfumerie; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie 

metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

fabricare produse electrice, electronice; producție de combustibil din biomasă - 

ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării; producerea și utilizarea 

energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 

integrantă a proiectului etc.;  

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  

  Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 

agrement);  

 Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 

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

și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate 

populației din spațiul rural, etc 

  Învestiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.  

  Pentru proiecte de servicii: Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și 

dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică (camping, sat de 

vacanță, bungalow-uri, etc.) 
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Precizări cu privire la structurile de primire turistice – de tipul pensiunilor 

agroturistice:  

o Solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea animalelor, 

cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul 

depunerii Cererii de Finanţare  

o În cazul start‐up‐urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita de asemenea și în 

cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din 

actiunile/părțile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la 

momentul depunerii Cererii de Finanţare  

o Exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza 

aceleiași unități administrative – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care 

se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, 

cu modificările și completările ulterioare)  

o  Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor 

agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în 

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu 

modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor 

propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru 

pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă; Atenție! Se vor avea în 

vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015  

o  Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul 

pensiune agroturistica este considerată investiţie nouă  

o  Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune 

agroturistică (construcție nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri) suprafata de 

teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea evitării supra‐aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural  

Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în 

circuitul turistic  

o  Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în 

perimetrul ariilor natural protejate (Anexa 11 non-agricol). Atenție! În situația în 

care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de a doua tranşă 

de plată, proiectul devine neeligibil.  

o  Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee 

turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, 

etc; centre închiriere echipamente sportive – biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, 

etc;) Pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de 

tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de 

echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. 

obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.)  
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o Pentru alte activități de servicii : achiziția de mașini/unelte/echipamente (inclusive 

IT), mijloace de transport specializate, software. Lista completă a codurilor CAEN 

eligibile este anexă la ghidul solictantului M3/2B (Anexa 7, Anexa 8 non-agricol). 

Investițiile prevăzute vor fi realizate doar în teritoriul GAL MICROREGIUNEA VALEA 

SAMBETEI 

 

 

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică 

desfăşurată de beneficiar.  

Mai multe detalii se pot regasi in modelul –cadru al planului de afaceri aferent prezentului 

ghid. 

A.Pentru instalarea tânărului fermier 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, respectând condiţiile prevăzute în 

prezentul Ghid şi Fişa tehnică a măsurii M3/2B, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de 

teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau 

privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru 

implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora.  

NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să 

prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand. În cazul în care exploatația 

agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de 

gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de 

afaceri va prevede obligatoriu obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de 

grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, în Planul de afaceri vor fi prevăzute 

în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd (sau 

descrierea acestora în cazul în care deja există) destinate evitării infiltrării în pânza 

freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul 

finalizării implementării Planului de afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE 

PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei 

condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat.  

 

 

B. Pentru activități non-agricole 

Toate cheltuielile propuse în PA, incusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile indiferent de natura acestora.  
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Atenție! În ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement 

autopropulsate numai cu acordul administratorului/ custodelui ariei naturale 

respective. 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile Măsurilor/Sub-măsurilor 

excluse de la finanțare prin Sub-măsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei 

tehnice a acestei Sub-măsuri. 

Conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele 

tipuri de operațiuni: 

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede 

la alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii 

exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri”); 

b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în 

cadrul exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) 1305/2013); 

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 

(a)/ Reg. (UE) 1305/2013); 

d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013); 

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013); 

f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 

1305/2013); 

g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art. 31/Reg. (UE) 1305/2013); 

h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013); 

i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE) 

1305/2013); 

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

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

prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 
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• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

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

excepţia: 

- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii 

de finanțare, conform art. 60 alin.(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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

persoane; 

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

eligibile; 

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

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute 

la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare. 

Atenție! Nu este eligibilă achiziționarea utilajelor agricole în cadrul proiectelor care 

vizează activități nonagricole. 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili, conform listelor indicative 

de cheltuieli eligibile aferente măsurii din SDL. 

Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea 

operațiunilor, în cazul unei suprapuneri geografice între un Grup de Acțiune Locală pentru 

pescuit (FLAG) și un GAL, POPAM va finanța zonele pescărești și entitățile implicate în 

sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiție în acest sector. 
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CAPITOLUL 7 – SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1 Principiile şi criteriile de selecţie a proiectului 

Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte şi reprezintă punctajul minim 

sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 

IMPORTANT 

Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanţare, solicitantul să identifice, 

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) şi să îl menționeze în cererea de 

finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de Afaceri 

și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai 

jos. Scorarea unui proiect se realizează în baza următoarelor principii de selecţie: 

 

Nr crit Criteriul de selecție generale Punctaj  

 Pentru activități agricole/ non agricole  

CS1 Crearea de locuri de muncă Maxim 30 

CS 1.1 Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă pentru o perioadă de 

cel puțin un an*  

10 puncte 

CS 1.2 Solicitantul va crea cel puțin două locuri de muncă pentru o perioadă 

de cel puțin un an* 

20 puncte 

CS 1.3 Solicitantul va crea cel puțin trei locuri de muncă pentru o perioadă 

de cel puțin un an* 

30 puncte 

CS 2 Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat cu cooperativa, care 

să aibă o perioadă de valabilitate cel puțin egală cu perioada pentru 

care se acordă finanțarea 

10 puncte 

CS 3 Solicitantul utilizează investițiile sau serviciile colective, realizate de 

cooperative/grupuri de producători 
5 puncte 

CS 4 Solicitantul prevede acțiuni  inovative/de protecția mediului 5 puncte  

CS 5 Nivelul de competență al solicitantului Maxim 15 

CS 5.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 

agricol/, agro-alimentar/veterinar/ managementului afacerilor* 

15 puncte 
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CS 5.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol/ agro-alimentar/veterinar/ managementului afacerilor* 

10 puncte 

CS 5.3 Solicitantul a absolvit un curs în domeniul agricol, agro-alimentar/ 

managementului afacerilor, sau se obligă să finalizeze acest curs în 

maxim 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare 

a ajutorului* 

5 puncte 

CS 6 Solicitantul va demonstra printr-o recomandare din partea 

cooperativei faptul că a participat la sesiunile de informare privind 

lanțul scurt agroalimentar de calitate(organizate din resursele 

financiare ale coperativei/grupului de producători) 

5 puncte 

Criterii de selectie specifice pentru domeniul agricol:  

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

CS.7.1. Culturi de plante și legume 30 puncte 

CS.7.1.1 Culturi de plante furajere pentru animale 30 puncte 

CS.7.1.2 Legumicultură  în camp și în spații protejate 20 puncte 

CS.7.2. Sectorul pomicol 30 puncte 

CS.7.2.1. Plantații de pomi fructiferi (meri,peri,vișini,gutui, pruni,cireși,)  30 puncte 

CS.7.2.2. Plantații de arbuști fructiferi(coacăz,mur,zmeur,afin,cătină,soc) 20 puncte 

CS.7.2.3. Plantații de căpșuni în camp 10 puncte 

CS.7.2.4. Plantații de plante medicinale și aromatice 10 puncte 

CS.7.3 Sectorul zootehnic 30 puncte 

CS.7.3.1 Bovine de rase superioare (ANARZ) și bubaline  30 puncte 

CS.7.3.2 Apicultură  30 puncte 

CS.7.3.3 Ovine și caprine –rase indigene 20 puncte 

CS.7.4 Ferme mixte  30 puncte 

Criterii de selecție specifice pentru domeniul non-agricol  

Nr crit Criteriul de selecție  Punctaj  

C. S.8.  Sectoare cu potential de creștere (conform SWOT) 30 puncte 

C.S.8.1 Turism, meșteșuguri, industrii creative și culturale 20 puncte 

C.S.8.2 Producție 20 puncte 

C.S.8.3 Servicii din sectoarele cu potențial de creștere (servicii pentru 

populație, servicii sanitare și sanitare veterinare, etc) 

20 puncte 

C.S.8.4 Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al 

gospodăriei agricole care a activat în agricultură minimum 12 

luni până la data depunerii cererii de finanțare (baza de date 

APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol) 

10 puncte  

*Se cuantifică doar o variantă din următoarele: (CS1.1,CS1.2,CS1.3); (CS5.1,CS5.2,CS5.3); 

(CS7.1.1,CS7.1.2);(CS7.2.1,CS7.2.2,CS7.2.3,CS7.2.4);(CS7.3.1,CS7.3.2,CS7.3.3);(CS8.1, 

C.S8.2. C.S8.3) 
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CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi applicate urmatoarele 

criterii pentru departajare: 

 

1. Cuantumul productiei comercializate sau activitatii prestate.  

2. Proiecte ale căror reprezentanți legali dețin experiență și calificare în domeniul propus prin 

proiect. 

3. Solicitantul are studii superioare. 

 

4. Punctajul obtinut la CS1. 

 

7.2 Procedura de evaluare și selecţie 
 
Selecţia proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL MVS 
care se poate consulta pe site-ul GAL-MVS la secţiunea Sesiuni proiecte – Proceduri de 
lucru (Anexa 18 – Tânărul fermier ș Anexa 13 – Non-agricol) 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 
secretariatul GAL-MVS. 

După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 
eligibilităţii (Anexa 21 – Tânăr fermier, Anexa 16 – Non-agricol). Dacă experții evaluatori 
consideră necesar pot solicita informații suplimentare solicitanților, iar aceștia au obligația 
să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi 
declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție 30 zile lucratoare pentru evaluarea 
proiectelor pe măsura M3/2B, la care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, 
dacă este cazul. 

Ulterior întocmirii raportului de evaluare a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei 
propuneri de punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie (Anexa 22 – 
Tânăr fermier, Anexa 17 - Non-agricol) se va convoca Comitetul de Selecţie a proiectelor 
şi se va realiza selecţia proiectelor.  

După emiterea raportului de evaluare, beneficiarii vor fi notificați în scris cu privire la 
rezultatele evaluării, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să 
depună contestație la sediul GAL-MVS în maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării 
sau 5 zile lucratoare de la publicarea raportului pe site-ul www.galmvs.ro . Contestaţiile, 
semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă sau fax, la 
secretariatul GAL MVS.  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți, urmând 
ca după reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform 

http://www.galmvs.ro/
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procedurii de mai jos. În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații, care 
va fi publicat pe site și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. Raportul întocmit de 
Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat 
de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de soluționare a contestaţiilor 
şi este comunicat managerului GAL-MVS pentru a fi postat pe site-ul GAL-MVS. O copie 
a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.  

Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL-MVS cel târziu în ziua următoare 
aprobării lui şi transmiterii acestuia. 

În baza acestui Raport de Contestații Comitetul de Selecție a proiectelor va emite 
Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele 
declarate conforme, neconforme, eligibile, neeligibile, selectate, neselectate și retrase 
dacă este cazul, în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 
30 de zile de la depunerea contestaţiei şi include notificarea solicitantului. 

Comitetul de selecție al GAL-MVS trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează 
a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul 
financiar al GAL-MVS . 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat pe 
Măsura M3/2B este de 15 puncte. 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de 
proiecte depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt 
proiectele care vor fi selectate pentru finanţare.  

În ceea ce privește componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a 
Contestațiilor, aceasta a fost stabilită de către organele de decizie ale GAL-MVS 
(Adunarea Generală). Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de 
drept, iar Comisia de Contestații va avea 7 membri de drept. Toți membrii sunt 
reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea 
reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare 
de 50% din totalul membrilor, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban nu 
depășesc 25% din totalul membrilor. Cu atât mai mult selecţia proiectelor se va face 
aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 
momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de 
Selecţie/Comisiei de Contestații, 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 prezenți. Deasemenea în componența comitetului de 
selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup de interese dominant, care să dețină 
mai mult de 49% din drepturile de vot. 
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Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, iar în cadrul 
acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 

 

CAPITOLUL 8 - VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

8.1  Tipul sprijinului nerambursabil 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani și 

este : 

A.Tanarul fermier  

Pentru tineri fermieri - pentru exploatațiile de minim 8.000 SO. Sprijinul public 

nerambursabil in valoarea de 29.944 euro 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, în două tranșe,  

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

  20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării 

corecte a planului de afaceri 

 

B. ACTIVITATE NON AGRICOLA 

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013:  

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, în două tranșe, pentru sprijinirea 
înfiinţării de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri (Anexa 
2): 

  80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte 
a planului de afaceri. 

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 

în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate.  
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8.2 Valoarea spijinului nerambursabil 
 
Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depăși 29.944 Euro pentru un proiect. 
 

CAPITOLUL 9 – COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 
 

1. Cererea de finanţare (Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului)  : 

1.1 Tanarul fermier  

1.2 Activitate non-Agricola 

 2. Planul de afaceri (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)  

                 2.1 planul de afaceri pentru tanarul fermier 

                 2.2 planul de afaceri pentru activitatea non-argicol 

9.1  Completarea cererii de finanțare 
 
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 
anexele prevăzute în modelul standard, nu sunt acceptate cereri de finanțare completate 
de mână. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.  
Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 
modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea 
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate 
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate 
administrativă. 
 
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare 
şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce 
vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 
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Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 
îndeplinească. 
 
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 
implementare aparține solicitantului. 
Atenție ! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor “Indicatori de 
monitorizare” și “Factori de risc” care fac parte inegrantă din Cererea de Finanțare, 
precum și conținutul acestora. Se vor complete numai informațiile solicitate (nu se vor 
adăuga alte categorii de indicatori și nici alți factori de risc în afara celor incluși în anexele 
menționate mai sus). Completarea celor două anexe la Cererea de Finanțare este 
obligatorie. 

9.2 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare la GAL 
 
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi 
documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de 
Finanţare).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai 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. 

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

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

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

Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, 
recomandabil tot în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi 
precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Originalul şi o copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru 
fiecare exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la 
sediul GAL-MVS. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, 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, astfel 
încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu 
pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului în partea dreaptă 
sus. 
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Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 
deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi 
semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n 
pagini”. 

Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate 
Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor 
(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea 
se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu 
originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi 
(recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau 
word, după caz. 

 Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? 
/ \ { | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere 
ale denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere 
ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. 
 Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, 
aşa cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin 
procură legalizată la notar (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea 
datei limită care figurează în apelul de primire proiecte. 
 Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 
completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe 
copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu 
documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că 
rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 
2 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 se vor confrunta cu 
originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform 
cu originalul”, datează şi semnează. 
 

9.3  Verificarea conformitații Cererii de Finanțare la GAL 
 
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
Anexei 10 -  „Fişa de verificare a conformităţii”, in 10 zile lucratoare de la depunerea 
proiectului. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 
- Dacă este corect completată; 
- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 
- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un 

original şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
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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 evaluatorii GAL 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 Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu 
este considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL-MVS după evaluarea conformităţii pentru 
a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice cauzele 
neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de 
verificare a conformităţii. 

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 maxim 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. 

După verificare pot exista două variante: 
 Cererea de Finanţare este declarată conformă 
 Cererea de Finanţare este declarată neconformă. 

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

 

9.4  Verificarea eligibilității Cererii de Finanțare la GAL 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL-MVS, in 
maximum 30 zile lucratoare de la inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii solicitantului 
 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei 
 Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant, conform 
Anexei 21 – Tânărul fermier, Anexei 16 – Non-agricol 

ATENŢIE! GAL-MVS îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, 
dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că este necesar. 

La verificarea eligibilităţii de către GAL-MVS, în situaţia în care sunt criterii de eligibilitate 
care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii suplimentare doar 
în următoarele cazuri:  
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a. în cazul în care documentaţia tehnico-economica (Studiul de 
Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii/proiectul tehnic) 
conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există 
informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de 
Finanţare.  

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 
Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.  

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 
respective.  

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 
există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu 
este facută corect.  

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

 

9.5  Verificarea criteriilor de selecție 

În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție ( in maxim 30 de zile de la 
inchiderea sesiunii)  pot exista următoarele situaţii: 

 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect; 
 proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție; 
 Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare 

eligibile ‐ pentru care s‐a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza  Anexei 
22 “Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și metodologia de verificare “ Tânăr fermier  

Anexei 17‐”  Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și metodologia de verificare non-
agricol”. 

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

 Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei 
propuneri de punctaj pe fiecare proiect, se va emite un Raport de Evaluare. După 
emiterea raportului de evaluare, beneficiarii vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele 
selecției, dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună 
contestație la sediul GAL în maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării sau 10  zile  
de la postarea raportului pe site-ul www.galmvs.ro. Notificarea va include informaţii cu 
privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea de depunere a contestaţiilor 
de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este 
declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum 

http://www.galmvs.ro/
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şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este 
eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 
de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea 
criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii 
publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul. 

 Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți 

în 20 zile lucrătoare, urmând ca după reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor, conform procedurii de mai jos. În urma acestei ședințe va rezulta un 

Raport Contestații, care va fi publicat pe site și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. 

 Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce 
urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în 
planul financiar al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului 
reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund 
obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi 
selectate în vederea depunerii la AFIR.  

 În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de 
proiecte depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt 
proiectele care vor fi selectate pentru finanţare.  

 Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, iar în cadrul 
acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

   

9.6  Conformitate și eligibilitate la nivelul AFIR 

 Proiectele selectate de GAL vor fi depuse de un reprezentant al GAL, împreună 
cu solicitantul de finanţare la OJFIR Brasov pentru o nouă verificare. 
 
 Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL 
și, după caz, de către solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea 
fondurilor alocate Sub-măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. 
 
 La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent 
atât solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un 
reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură 
notarială (în original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi 
obligatorie prezența solicitantului. 
 
 Cererea de finanțare se depune în format letric – un exemplar și în format 
electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul 
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Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului responsabil de la nivelul OJFIR. 
Exemplarul original va fi depus la structura responsabilă din cadrul AFIR.  
 
 Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 
„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.  
 
 Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele 
administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 
 
 Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile 
teritoriale ale AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de: 
• Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu)-Anexa 20 
Tânăr fermier, Anexa 15 Non-agricol; 
• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)- Anexa 21 
Tânăr fermier, Anexa 16 Non-agricol ; 
• Raportul de selecție final, întocmit de GAL (formular propriu); 
• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de 
la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu). 
 Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR 
vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a 
Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii 
proiectului la GAL. 
 
9.6.1 Verificarea conformității  

Verificarea conformității  - Partea I a Fișei de verificare se realizează în ziua 
depunerii proiectului. Verificarea conformității - Partea a II-a se realizează în ziua 
depunerii, pentru cererile de finanțare depuse până la ora 11:00, respectiv în termen de 
o zi pentru cele depuse după ora – limită menționată anterior, în prezența obligatorie a 
reprezentantului GAL și a solicitantului, după caz. Solicitantul/reprezentantul GAL 
împuternicit va semna de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a conformitații. 
 

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de 
expertul OJFIR/CRFIR, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de 
maximum trei zile. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații 
suplimentare în etapa de verificare a conformității proiectului, către GAL sau solicitant (în 
funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor 
suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste 
documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 
 
Fișa de verificare a conformității cuprinde două părți: 
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• Partea  I  – Verificarea documentelor emise de GAL 
 
Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR care primește cererea de 
finanțare trebuie să se asigure de prezența celor maxim patru fișe de verificare 
(conformitate, eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a 
Raportului de selecție final, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea 
conflictului de interese. Raportul de selecție final va prezenta semnătura reprezentantului 
CDRJ care participă în calitate de observator la procesul de selecție. Reprezentantul 
CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat criteriile de 
eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii ( Anexa 5 ) din SDL, precum și 
dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție 
respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. 
Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea 
procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care este mandatată o altă 
persoană să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat 
documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens. 
În cazul în care Raportul de selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei 
modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR/CRFIR trebuie să fie ulterioară datei 
aprobării „Notei de aprobare a modificării Contractului de finanțare”, de către OJFIR ca 
urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în 
baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între 
GAL și CRFIR.  
 
Reprezentantul GAL va semna pe loc de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a 
conformității– Partea I. 
 
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a 
verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului 
GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația 
pentru care a fost declarat neconform, refăcută de GAL. Redepunerea se poate face în 
baza aceluiași Raport final de selecție.    
 
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași 
Raport final de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este 
de două ori „neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta 
poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. 
În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă 
redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție 
următoare, emise ca urmare a selecției periodice. 
  
• Partea a II-a – Verificarea condițiilor generale de conformitate 
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În cazul măsurilor de investiții, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv 
utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de 
verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, 
respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători 
domeniului de intervenție.  
 
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia 
sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia 
pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat 
de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR/CRFIR în baza unui alt 
Raport final de selecție.  
 
O cerere de finanțare declarată neconformă de două ori pentru puncte de verificare 
specifice formularului– Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor 
lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de 
finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) sau restituită ca 
neeligibilă de două ori, nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 
 
Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea 
cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru 
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, 
cod manual M01 - 01. 
 
Pentru proiectele de investiții, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea 
prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului, 
document obligatoriu a fi prezentat la momentul contractării. Termenul maxim de 
prezentare a documentului este de 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia 
proiectului şi înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea 
termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi semnat. 
 
Prin excepţie de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se 
supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată sau 
doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de 
maximum șapte luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de 
semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de 
finanţare nu mai poate fi semnat. 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul 
OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL. 
 
9.6.2  Verificarea eligibilității 
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Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în 
funcție de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul 
aceluiași serviciu care a realizat verificarea conformității. Experții CE SAFPD/SLIN-
OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa Fișa de verificare a eligibilității, formular în baza 
căruia se realizează verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform cerințelor fișei 
tehnice a Sub-măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 – 2020. 
 
Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 
verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei 
finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare 
ale serviciilor finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise 
în cererea de finanțare. 
 
În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile 
SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-
măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.  
 
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând 
situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă 
neeligibilitatea cererii de finanțare, experții CE vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în 
prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), 
pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în 
scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 
corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării 
acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de 
finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe 
teren.  
 
Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile pentru cererile de finanțare care 
nu implică vizită pe teren și maximum cinci zile pentru proiectele care includ vizită pe 
teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de 
verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru 
primirea răspunsului din partea solicitantului. Pentru situațiile în care termenele de 
verificare nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații 
întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR. 
 
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 
eligibilității, dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate o 
singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare 
solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de 
răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul 
luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Informațiile nesolicitate transmise prin 
formularul de către solicitant/GAL nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu se vor 
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lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale 
proiectului depus. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, 
în cazul în care proiectul va fi selectat. În situații excepționale, se pot solicita și alte 
clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile 
suplimentare solicitate inițial.  
 
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost 
declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe 
baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. 
Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul 
următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare 
refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse 
la OJFIR/CRFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de 
către GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de 
maximum două ori de către OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor 
lansată de AFIR. Celelalte două exemplare ale Cererilor de finanțare declarate neeligibile 
vor rămâne la entitățile la care au fost depuse, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, 
DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.), respectiv: un 
exemplar original la structura responsabilă din cadrul AFIR și un exemplar copie la GAL.   
 
Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale 
Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită 
de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare. 
 
Notă 
După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR 
poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare 
a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de 
conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată 
nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate 
neconforme/neeligibile. 
După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale căror 
cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au 
realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ CE 
SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a 
formularului comunicat solicitantului, prin e-mail cu confirmare de primire. 
Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 
eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile de la primirea 
notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a 
analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR 
diferită de cea care a verificat inițial proiectul. 
Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 
contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale 
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legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată 
eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează. 
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite solicitantului 
formularul – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului 
de contestații. În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar 
sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantul va fi înștiințat privind modificările 
prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În 
cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, 
contractul de finanțare nu se va încheia.  

CAPITOLUL 10 – CONTRACTAREA FONDURILOR 

 

10.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-măsurii 19.2 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren 
dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CE 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a 
solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare. 

Toate Contractele de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 
de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de 
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru 
proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis 
aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–
01). După semnarea Contractelor/Deciziilor de finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA 
CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului 
legal, din care să reiasă cel puțin numărul și data angajamentului legal, valoarea 
nerambursabilă contractată și denumirea beneficiarului. 

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar 
se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul 
Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de 
finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat 
sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod 
manual: M 01–01)/modificare contracte -  Manual de procedură pentru implementare – 
Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 
01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de 
cererea de finanțare utilizată.  

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de 
sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată 
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decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, 
publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;  

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de 
schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 
ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă. 

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare 
beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul 
formularului C3.4L. 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de 
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se 
realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care 
era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.  

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 
Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, 
exemplar copie, în format electronic (CD). 

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune 
reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de 
evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se 
constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a 
Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității 
angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, 
fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 

 

10.2 Semnarea Contractelor de Finanțare 
 

Pentru semnarea Contractului de finanțare solicitanții trebuie să prezinte în mod 
obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării următoarele 
documente: 

1. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social 
şi punctele de lucru. 

2. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor 
care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii 
contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 
2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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


                              
 

45 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI Măsura M3/2B – „Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-MVS” 

Sesiunea 3/2018 – Versiunea 03/2018 

3. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind 
exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

4. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea 
şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al 
contului prin care se derulează proiectul FEADR. 

 

 

 

10.3 Modificarea Contractelor de Finanțare 
 

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. 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare  

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul 
duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect 
retroactiv.  

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 
excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 
nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu 
privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor 
între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu 
afectează funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care 
proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la 
transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole 
bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, 
cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară 
amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.  

 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 
contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.  
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În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea 
Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de 
incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, 
precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe 
proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii 
sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ 
inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta 
valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată 
beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia 
instanţei judecătoreşti.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare 
nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  
Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de 
natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea 
sprijinului financiar se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finanţare, Autoritatea Contractantă poate 
suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare 
prealabilă. 

Atenţie!  

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de 
Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în 
vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi / sau proiectare, 
publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste 
>> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având 
libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi 
adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 

IMPORTANT!  

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a 
lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub-măsura din PNDR 
2014-2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 
în vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile 
prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia. 

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 
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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 finantare, 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 Modificarea 
Contractelor de finanțare/Deciziilor de finantare (cod manual: M 01 – 02), care poate fi 
consultat pe pagina de internet a AFIR. 

 

10.4 Încetarea Contractului de Finanțare 
 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă 
constată 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 în conformitate cu prevederile Anexei I – "Prevederi generale" 
și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți). 
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CAPITOLUL 11 – TERMENE LIMITĂ ŞI CONDIŢIILE PENTRU 

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ŞI A CELOR 

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.  

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular 
AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și 
completarile ulterioare și anexele la acesta. 

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa 
I – Instrucţiuni de plată la Decizia de Finanţare. În Anexa nr. 18 la Ghidul solicitantului se 
regăsesc Formularele de plată tipizate ce se ataşează la Dosarul cererii de plată: 

 Formularul AP 0.1 - Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de 
plată; 

 Formularul AP 1.1 - Cererea de Plată aferentă tranşelor 1 şi 2 şi anexa 
Identificarea financiară; 

 Formularul AP 1.2 - Raportul de execuţie; 
 Formularul AP 1.3 - Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru 

vegetal/zootehnic; 
 Formularul AP 1.4 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici va fi acordat în două tranşe, astfel: 

 Beneficiarul va depune prima tranşă a dosarului cererii de plata reprezentând 80% 
din valoarea sprijinului financiar nerambursabil în maximum 30 zile de la data 
semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei de finanţare semnată 
de către Directorul General Adjunct CRFIR; 

 Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată reprezentând 
20% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil după realizarea obiectivelor 
propuse în planul de afaceri, în maximum 33 luni (57 de luni pentru sectorul 
pomicol) de la data semnării Deciziei de finanţare. Aceasta se depune după 
îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, dar nu mai devreme 
de depunerea unei noi Cereri de plată pe suprafaţă la APIA, față de momentul 
încheierii Deciziei de finanțare. 
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Depunerea dosarului pentru a doua tranşă este condiţionată totodată de păstrarea 
dimensiunii exploataţiei (S.O.) (fără a reduce dimensiunea economică a exploatației cu 
mai mult de 15 % cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și 
cu păstrarea dimensiunii minime eligibile) şi după finalizarea implementării corecte a 
planului de afaceri, fără a depăși trei ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la 
semnarea Contractului de finanțare. 

IMPORTANT: 

În vederea depunerii Dosarului cererii de plată pentru a doua tranșă de plată, beneficiarul 
va înștiința AFIR pentru efectuarea vizitei pe teren, astfel: 

- pentru fermele vegetale: în perioada de vegetație a culturii/culturilor existente 
astfel încât situația reală să poată fi identificată și certificată de către experții AFIR; 

- pentru fermele zootehnice: în perioada în care se atinge dimensiunea economică 
previzionată în cadrul Planului de afaceri; 

- pentru fermele mixte: în funcție de sectorul prioritar, fie în perioada de vegetație a 
culturii/ culturilor existente (pentru sector prioritar vegetal), fie în perioada în care 
se atinge dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de afaceri 
(pentru sector prioritar zootehnic).  

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării 
Dosarului cererii de plată la OJFIR. 

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare 
corectă a planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de 
selecție şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda: 

 fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și 
neacordarea celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui 
obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri); 

 fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), 
respective proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul 
obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul de afaceri (în cazul nerealizării a 
cel puțin unui obiectiv suplimentar din Planul de afaceri). Suma va fi reținută din 
valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se 
constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. 
Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul 
total de obiective prevăzute în Planul de afaceri aprobat (obligatorii și 
suplimentare). 

Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul este declarat neeligibil în 
următoarele cazuri: 

 nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind: 
- dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea 

producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin; 
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- existenţa platformei de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 
mediu în baza cerinţelor minime anexate la prezentul Ghid; 

- stabilirea domiciliului/ sediului social în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia; 
- stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care 

este înregistrată exploataţia; 
- demararea implementării Planului de afaceri în maxim 9 luni de la data semnării 

Deciziei de finanţare; 
 nerespectarea menţinerii criteriilor de selecţie; 
 crearea de condiţii artificiale; 
 neîndeplinirea niciunui obiectiv din Planul de afaceri; 
 existența dublei finanțări. 

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar 
prin depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va 
recupera sprijinul acordat la prima tranşă şi nu se va acorda sprijinul aferent tranşei a 
doua, în cazul în care situaţia nu poate fi remediată în termenul de suspendare a Deciziei 
de finanţare. 
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CAPITOLUL 12 – MONITORIZAREA PROIECTELOR 
Indicatori de monitorizare 

Exploataţiile agricole/beneficiari sprijiniţi prin măsura M3/2B sunt în număr de 15 
Cheltuieli publice totale – 449.169 euro 
 
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) 
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 
 
Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei tranșe de 
plată. 
 
Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia 
furnizării GAL-ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor 
autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor 
de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în 
art.14 (2). 

Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul 
la locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 
acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit 
prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii 
responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele 
situaţii: 

 obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de 
finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

 proiectului i se aduc modificări substanţiale, 

 nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor 
asumate prin Cererea de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele 
identificate.  Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea 
deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de 
control ale Autorităţii Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 
procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile 
calendaristice de la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală 
a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil plătit. 
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În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 
obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar 
nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul 
înstrăinării sau închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi 
recuperată integral. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că 
Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite 
obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul 
de afectare, gravitatea faptelor, etc):  

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea 
contractului de finanţare;  

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 
acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, 
nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în 
considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului 
să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 
descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie 
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 3 
ani de la data efectuării ultimei plăți. 
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CAPITOLUL 13 – INFORMAŢII UTILE 
 

13.1 Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare (numerotate 
conform poziției din Cererea de Finanțare) 

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

A. INSTALAREA TANARULUI FERMIER 
 
1.  Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei      
2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente 
obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare - daca proiectul impune 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
●  document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 
legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de 
donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu 
punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte 
documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în 
vigoare autentificate la notar) 
si/sau 
● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform 
legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare la data depunerii Cererii de 
Finanţare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 
si/sau 
●  contract  de  concesionare,  valabil  la  data  depunerii  Cererii  de  Finanţare, 
însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea 
clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 
contract şi alte clauze; 
şi/sau 
●  contractul  de  comodat/  contractul  de  închiriere/  documentul  potrivit  căruia 
suprafaţa de teren a fost temporar în administrare/ folosinţă. 
● documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei  – acte de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ 
închiriere/ comodat valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. 
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp 
pentru fiecare pavilion apicol. 
● În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor 
pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) 
asupra terenurilor agricole, pentru exploatații pomicole, să aibă o valabilitate de 
minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și 
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agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de 
Finanţare. 
● Document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune. 
b) Pentru construcţii permanente, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de vânzare- 
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească); 
c) Pentru construcţii provizorii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândite prin:contract de vânzare- 
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească); 
● documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune; 
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcţiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, solicitantul trebuie să ataşeze şi acordul expres al 
proprietarului de drept. 
● documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept 
de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 
● extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia 
Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat 
cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să 
rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data 
primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de 
mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010); 
● PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 
e) Pentru exploataţiile vegetale: copie din Registrul agricol  emis de Primării 
actualizată în anul depunerii cererii de finanţare care să confirme dreptul de 
folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 
Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol  emis de 
Primării actualizată cu cel mult 30 de zile  înaintea depunerii cererii de finanţare 
care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al 
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terenului/ fermei zootehnice/animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza 
de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul". 
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. 
3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și 
deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul 
căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are 
capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului. 
4.  Copiile situaţiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este anul anterior 
anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, înregistrate la 
Administraţia Financiară; 
a) Pentru societăţi comerciale: 
-Bilanţul (cod 10); 
-Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
-Datele informative (cod 30); 
-Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 
şi/sau 
-Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară (cod S1046), în 
cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate pe o perioadă 
mai mare de un an fiscal. 
b)  Pentru  persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale  şi  întreprinderi 
familiale 
-Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01,13) 
şi/sau 
-Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit 
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n"  şi "n-1" 
sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Certificat  care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza 
cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru.- DOAR LA CONTRACTARE 
6. Copia actului de identitate   pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar/administrator), 
7. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului 
conform legislaţiei în vigoare, 
8. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin 
care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte 
societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru 
cel puţin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, 
riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. 
9.1. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin 
una dintre  următoarele condiții: 
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a).Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
-diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol sau 
-diplomă de absolvire studii postliceale  şi  sau liceale în domeniul agricol; 
9.2 Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare 
în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin 
Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul 
acordării certificatului ; 
9.3.a) Competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin 
participarea la programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un 
document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr 
de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I 
de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei 
care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care 
au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016); competențele în domeniile menționate vor 
fi dovedite prin prezentarea certificatului/ diplomei/ atestatului de absolvire a 
cursului sau a unui document echivalent acestora se acceptă şi certificatele de 
calificare eliberate de ANCA. In cazul în care, la depunerea Cererii de Finanțare 
nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de 
absolvire a cursului sub condiţia prezentării certificatului/ diplomei/ atestatului de 
absolvire a cursului sau a unui document 
echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; 
în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil. 
sau 
b) Recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 
dobândite ca urmare a experienţei profesionale; 
9.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o 
perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale 
de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă de plată; 
9.5. În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea 
cererii de finanțare și nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o 
adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de situația școlară 
disponibilă, sub condiția prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de- 
a doua tranșe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil; 
I. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ 
document doveditor (inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare 
profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 
8 clase. 
II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care 
conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va 
prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 
profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat 
de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică 
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competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare 
presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 
2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) 
în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului. 

10. Cazierul judiciar in original (fără înscrieri privind sancțiuni economico‐ 
financiare) al reprezentantului legal, valabil la data încheierii contractului.- DOAR 
LA CONTRACTARE 
Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 
privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua 
tranşe de sprijin 
sau 
Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone,  document 
obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare. Soiurile autohtone se 
regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul 
de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. In cazul 
animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele deţinute de 
solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în 
proiect, autorizată de ANARZ. Acest document se ataşează numai pentru 
argumentarea criteriului de selecţie. 
12. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: 
anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/la zi sau fără frecvenţă, etc.) 
specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată; 
13. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatației 
comerciale de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010- DOAR LA 
CONTRACTARE( DACA ESTE CAZUL). 
 
14. Document de la bancă din care să rezulte următoarele: denumirea 
solicitantului, a unității bancare, adresa, codul IBAN.- DOAR LA CONTRACTARE 
15. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor 
certificate şi a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material 
săditor); 
16.Documente  din care să rezulte că solicitantul este membru al unei cooperative 
nou înființate 2016/2017 din teritoriu Gal MVS. 
17. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
18 .Alte documente justificative 
 
 
B. NON AGRICOL  
 
1. Plan de afaceri 
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - 
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formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului 
înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de 
exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de 
anul depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele două situaţii financiare. 
Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. 
sau 
2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de 
Anexele la formular 
şi/sau 
2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de 
finanţare; 
Sau 
2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 
solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
3.Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul 
de afaceri 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau 
achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să 
certifice, dupa caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau admini- strativ cu efect 
constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: 
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare- 
cumpărare, donație, schimb, etc; 
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau 
tranzacția; 
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de 
resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare 
În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă 
emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există 
solicitări privind retrocedarea. 
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă 
emisă de concedent care să specifice: 
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este 
suprafața supusă acestui proces; 
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- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 
realizare a investițiilor prevăzute în contract, daca concesionarul și-a respectat 
graficul de plată a redevenței și alte clause 
Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de: 
- documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa 
rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte 
funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje 
fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de 
intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, 
ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada (calculată în 
ani) cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare care să certifice, dupa caz: 
a) dreptul de proprietate privată,  
b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e)       dreptul de folosință cu titlul gratuit;  
f)         împrumutul de folosință (comodat);  
g)        dreptul de închiriere / locațiune 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/în- 
chiriere, contract de comodat. 
În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt depuse în formă 
autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri 
judecătorești acestea vor fi însoțite de: 
Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa 
rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte 
funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 
În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini 
(ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului 
privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului 
4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea 
"Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei 
agricole, care desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 
0,3 ha 
5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN 
propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și 
asumată prin semnătură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca 
întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a 
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solicitat finanțare și/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole 
reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului. 
6.Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 
7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și 
a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății 
agricole; 
7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică- DOAR LA 
CONTRACTARE 
8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană fizică- DOAR 
LA CONTRACTARE 
9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere- DOAR LA CONTRACTARE 
9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal;- DOAR LA 
CONTRACTARE 
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de 
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de 
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor 
mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de 
persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 
11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 
cumul a ajutoarele de minimis(Anexa 6.2 din Ghidul Solicitantului). 
12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în 
categoria "firme in dificultate"(Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului), semnată de 
persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi 
dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani fiscali. 
13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii 
de consiliere prin M 02(Anexa 6.4 din Ghidul Solicitantului) 
14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte 
denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR.- DOAR LA CONTRACTARE 
16. Certificat de cazier fiscal al solicitantului- DOAR LA CONTRACTARE 
17. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al 
gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar 
nerambursabil forfetar pe sM 6.2 PNDR 2014-2020 si M3/2B. 
18. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
19. Alte documente 

 

13.2 GAL-MVS în spijinul Dumneavoastră 
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Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se 
încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze 
de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii 
pentru dezvoltare rurală. 
GAL VALEA SAMBATEI vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 
12:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din 
SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 
implementarea SDL.  
 
Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 
informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 
Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea 
proiectului. 
 
Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie 
privind o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  
 
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi 
posibile neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în 
scris Asociatiei GAL Valea SAMBETEI, pentru soluţionarea problemelor.  
 
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-
ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica 
eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii 
concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva 
reclamaţie sau sesizare. 
 
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 
precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi 
informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Valea Sambetei. 
 

13.3 Lista anexelor la Ghidul solicitantului 
 

Componenta Tânărul fermier  

Anexa 1 Cererea de finanțare corespondent agricol 

Anexa 2 Model plan de afaceri M3-2B 

Anexa 3 Contract de Finanțare 

Anexa 4 Lista UAT din zonele montane  

Anexa 5 Fișa măsurii M3-2B 
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Anexa 6.1 Metodologie Studiu poten’ial agricol site 2017 modificat cu clarificarea pt găini 
ouătoare 

Anexa 6.2 Potențial producție vegetală 

Anexa 6.3 Potențial producție zootehnică 

Anexa 7 Legislație 

Anexa 8.1 Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017 

Anexa 8.2 Codul bunelor practice agricole  

Anexa 9 OUG nr 3/2015 aprobare scheme plăți 2015-2020 

Anexa 10 Areale Subprogramul Tematic Pomicol 6.1 

Anexa 11 OMADR nr. 397 2003 pentru a, podgorii si centre viticole 

Anexa 12 ORDIN nr. 247 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG 

Anexa 13 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ 

Anexa 14 Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ 

Anexa 15 Lista UAT din zonele normale 

Anexa 16 Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale 

Anexa 17 Lista coeficienților calcul producție standard vegetal – zootehnie 2017 

Anexa 18 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor și a regulamentului de 
soluționare a contestațiilor GAL MVS 2014-2020 

Anexa 19 Procedura de evaluare și selecție GAL-MVS –componență comitet – extras 
SDL 

Anexa 20 Fișa de verificare a conformității proiectului 

Anexa 21 Fișa de eligibilitate a proiectului 

Anexa 22 Fișa de evaluare criterii selecție și metodologia de verificare non-agricol 

Componenta non-agricol 

Anexa 1 Cererea de finanțare non-agricol 

Anexa 2 Model plan de afaceri M3-2B 

Anexa 3 Contract de Finanțare 

Anexa 5 Fișa măsurii M3-2B 

Anexa 6.1 Declarație de încadrare în categoria micro-întreprindere și întreprindere mică 
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Anexa 6.2 Declarație privind regula de cumul ( minimis) 

Anexa 6.3 Declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate 

Anexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 19.04.2017 

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor  

Anexa 9 Lista zonelor cu potential touristic ridicat 

Anexa 10 Lista zonelor cu destinații eco-turistice 

Anexa 11 Lista ariilor natural protejate 

Anexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  

Anexa 13 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor și a regulamentului de 
soluționare a contestațiilor GAL MVS 2014-2020 

Anexa 14 Procedura de evaluare și selecție GAL-MVS –componență comitet – extras 
SDL 

Anexa 15 Fișa de verificare a conformității proiectului 

Anexa 16 Fișa de eligibilitate a proiectului 

Anexa 17 Fișa de evaluare criterii selecție și metodologia de verificare non-agricol 


