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Capitolul 1 - Definiții și abrevieri 
 

1.1 Definiții 

 

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

întreprindere familială, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

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

întreprindere familială care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract 

de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

 Cererea de Finanțare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potențialul 

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanțare a proiectului de 

investiții în vederea obținerii finanțării nerambursabile; 

 Comercializarea produselor agricole, conform definiției din R(UE) 651/2014 înseamnă 

deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a 

livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de 

către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de 

pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un 

producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în 

care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

 Contribuția privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a 

persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea 

realizării propriului proiect de investiții. Contribuția privată reprezintă un anumit procent 

din valoarea eligibilă a proiectului de investiții, variabil în funcție de categoria de 

beneficiari eligibili și de tipul investiției propuse spre finanțare. Contribuția privată 

trebuie să acopere diferența dintre cofinanțarea publică (fondurile europene 

nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuția privată 

poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potențialilor beneficiari care dețin 

deja fondurile necesare pentru contribuția financiară. Un alt mod de asigurare a 

cofinanțării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care 

potențialii beneficiari nu dețin fondurile necesare pentru contribuția financiară proprie, 

dar îndeplinesc condițiile contractării unui credit bancar sau nebancar; 

 Cofinanțarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de 

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

Guvernului României; 

 Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, 

tulpini și rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, 

ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este 

considerată procesare), depozitarea produselor agricole în condiții controlate 

(temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, separare miez de coaja, 

sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor agricole în vederea păstrării 

și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare; 

 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 solicită finanțare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și pentru selectarea 

proiectului în vederea contractării; 
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 Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, 

cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor 

agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în 

bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. 

Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producție situate pe 

teritoriul României, utilizate pentru activități agricole și gestionate de un fermier; unitate 

de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței de 

muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri 

etc.); gestiunea unică a exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de 

persoane care are răspunderea juridică și economică a acesteia. 

 Fișa submăsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

submăsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează 

categoriile de beneficiar și tipul sprijinului; 

 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor 

criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a 

Măsurii 6 / 2A, 3A, 6A și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 

condițiilor contractuale și nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR; 

 Investiții colective – Investiții realizate de către cooperative, grupuri de producători sau 

de parteneriate sprijinite prin intermediul M16, legate de asigurarea cooperării între 

producători/membri, prin promovarea unor investiții în facilități comune, mai eficiente și 

profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructură și altele. Aceste investiții vor deservi 

interesul membrilor din cadrul cooperativelor, grupurilor de producători sau 

parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16. 

 Investiție nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde 

lucrările de construcții-montaj, utilaje, instalații, care se realizează pe amplasamente noi, 

lucrările pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația sau pentru 

construcții nefuncționale/dezafectate; 

 Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași 

unități implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea 

produselor agro-alimentare de la producția primară până la comercializare, 

 Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările 

de construcții și instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea 

construcțiilor existente aferente unităților în funcțiune și cu autorizații de funcționare 

valabile, fără modificarea destinației inițiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje 

și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, 

după caz, pentru procesare la nivel de fermă/unitate de producție; 

 Modernizarea exploatației agricole reprezintă investițiile de orice tip (noi sau 

modernizări/extinderi) în unitatea/unitățile de producție existente care împreună 

alcătuiesc exploatația, extinderea activității agricole desfășurate anterior depunerii 

proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), 

extinderea exploatației agricole prin înființarea de noi unități de producție în cadrul 

aceluiași/acelorași cod/uri CAEN. 

 Natura 2000 – rețea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din 

arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale 

de interes comunitar și/sau a populațiilor speciilor de interes comunitar, altele decât 

păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de 

protecție specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări 
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sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 

462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice); 

 Potențial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă 

(care îndeplinește toate condițiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR; 

 Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează 

producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și 

care acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. Are la bază prețuri comune și organizări 

comune de piață; 

 Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiției din R(UE) 651/2014 

”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat 

un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în 

exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau 

vegetală pentru prima vânzare; 

 Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale 

solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio 

altă operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției 

agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru 

struguri de masă, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare în cadrul unității 

de producție, împrejmuire culturi și plantații perene, echipamente de irigații la nivelul 

exploatației agricole, producerea de energie regenerabilă la nivelul unității de producție 

pentru consum propriu, depozitare produse agricole primare, condiționare (cu excepția 

deshidratării care este considerată procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni 

care nu modifică natura produselor agricole; 

 Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic 

decât pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de 

vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare 

distinctă); 

 Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relația 

contractuala cu AFIR, conform legislației în vigoare; 

 Sămânță înseamnă orice material de reproducere sau plantare: semințe, fructe, material 

săditor produs prin orice metode de înmulțire, destinat multiplicării ori pentru producția 

de consum alimentar sau industrial; 

 Materialul săditor înseamnă materialul de înmulțire și plantare compus din: plante, părți 

ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmulțirii și producției de plante destinate 

plantării; 

 Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, 

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și 

care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică și privată se calculează 

prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

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

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

manual și, ca atare, 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;  
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 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări; 

 Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, 

respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată 

pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi 

tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de 

consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție; 

 Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma 

aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul 

finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ 

sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție; 

 Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 

la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului. 

 Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul 

FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei 

tranșe de plată.” 

 AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate 

juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl 

constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de 

vedere tehnic, cât și financiar; 

 APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – instituție publică subordonată 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură; 

 CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică 

la nivel regional a AFIR (la nivel național există 8 centre regionale); 

 OJFIR – Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel județean a AFIR (la nivel național există 41 Oficii județene); 

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

finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

 MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile 

directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

 ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

 DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

 DSP – Direcția de Sănătate Publică; 

 „/” – în accepțiunea acestui document, bara oblică reprezintă un semn de punctuație 

echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”); 

exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”.  

 

 

1.2 Abrevieri 

 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
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FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat 

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  

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

Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – instituție publică subordonată 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

județean a AFIR (la nivel național există 41 Oficii Județene);  

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;   

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

cadrul AFIR;  

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-

agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți 

Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de 

Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;  

DSP – Direcția de Sănătate Publică. 
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Capitolul 2 - Prevederigenerale 
 

2.1 Contribuția Măsurii 6 / 2A, 3A, 6A –CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII 

SECTORULUI AGRICOL ÎN MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI” la domeniile 

de intervenție: 

 

Măsura 6 / 2A, 3A, 6A, - „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL ÎN 

MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”din  cadrul SDL 2014-2020 a GAL „Codrii Bucovinei” 

corespunde obiectivelor art. 17 din Regulamentul (UE) 1305/2013 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Măsura 6 / 2A, 3A, 6A, - „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRICOL ÎN 

MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”contribuie și la DI:  

 2A (DI principal) - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole 

și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării 

pe piață, precum și a diversificării activităților agricole. 

 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă. 

 

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Măsura contribuie la: 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor; 

P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării riscurilor în agricultură; 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

 

Obiectivul specific local al măsurii: 

 Încurajarea inițiativelor în domeniul agricol în special al celor cu caracter inovativ;  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură; 

 Creșterea valorii economice a exploatațiilor prin modernizarea,extinderea sau diversificarea 

activităților agricole; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora pentru vânzare 

(procesare,depozitare,ambalare) și a gradului de participare a exploatațiilor pe piață; 

 Creșterea numărului de locuri de muncă. 

 

  Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

 

Cea mai importantă resursă naturală de pe teritoriul microregiunii GAL „Codrii Bucovinei” 

este fondul funciar destinat în proporție de 62,11% utilizării agricole. Potrivit INS, 50,36% din 

terenul acoperit de GAL „Codrii Bucovinei” reprezintă teren arabil și 81,09% din terenul agricol 
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este teren arabil. Fondul silvic ocupă o suprafață de 126 km2, reprezentând 29,43% din teritoriul 

microregiunii. Condițiile de climă, relief și sol din teritoriu sunt propice pentru activitățile 

agricole, îndeosebi pentru creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Potrivit datelor furnizate 

de INS, 81,09% din totalul suprafeței agricole din teritoriu este teren agricol cultivat, principalele 

culturi fiind cele de porumb (peste 2600 ha), grâu ( peste 880 ha) și floarea soarelui (peste 425 

ha), plante de nutreț (peste 2300 ha), cartofi târzii (peste 300 ha). Se mai cultivă: cereale precum 

orzul, orzoaia, ovăzul, secara etc. Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază 

ale locuitorilor de pe teritoriul GAL. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor 

(14006 capete), bovinelor (4623 capete), suinelor (543 capete), caprinelor (2751 capete), 

respectiv a albinelor. Calitatea și diversitatea producției agricole din teritoriul GAL reprezintă 

unul dintre punctele forte ale dezvoltării acestuia, constituind un avantaj concurențial pentru 

producători și contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic al 

microregiunii. Astfel, opțiunea unanimă a populației și a partenerilor GAL este de susținere a 

activităților agricole din cauza lipsei unităților de procesare si lipsei punctelor de desfacere la 

nivelul fermelor. 

 

Măsura contribuie la: 

- stimularea agriculturii ca principala activitate economică din teritoriul GAL; 

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

- păstrarea și crearea de noi locuri de muncă; 

- posibilitatea creșterii valorii adăugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul 

vânzării; 

- încurajarea parteneriatelor prin susținerea formelor asociative (asociații de crescători 

de animale și/sau cooperative agricole) care își au sediul în teritoriul GAL. 

 

Caracter inovativ: 

Măsura se adresează acelor activități sau operațiuni agricole deficitare; 

Măsura încurajează investiția în tehnologie de ultimă generație; 

Măsura încurajează dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din GAL; 

Măsura încurajează investiția în cercetare privind însămânțarea animalelor. 

 

2.2 Contribuția publică totală a măsurii 

 

Suma disponibilă pe Măsura 6 / 2A, 3A, 6A (Contribuție FEADR + Buget național): 

483.966,87 euro. 

 

Contribuția FEADR: 85% = 411.371,84 euro, 

Contribuția națională: 15% = 72.595,03 euro. 

 

2.3 Tipul sprijinului 

 

 Tipul sprijinului: proiecte de investiții. 

 

2.4 Sume aplicabile și rata sprijinului 

 

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

va depăși: 
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- în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 75.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 150.000 EURO; 

- în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației  agricole - maximum 150.000 EURO 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, cazurile: 

 Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

 proiectelor integrate (lanțurilor alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a 

investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute "Proiect integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care conduc 

la realizarea unui lanț alimentar integrat. 

 Fond disponibil pe măsură: 483.966,87 EURO.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

2.5 Legislația națională și europeană aplicabilă 

 

Legislația europeană  

 

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană 

ratificat prin Legea nr. 157/2005;  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

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

completările ulterioare;  

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

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

pescuit și afaceri maritime;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

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

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile 

privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de 

etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru 

fondurile structurale și de investiții europene.  
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Regulamentul (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 abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 

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);  

Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 

1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;  

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

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

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a 

unor dispoziții tranzitorii;  

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

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) 

nr. 485/2008 ale Consiliului;  

Regulamentul (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului 

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

Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru 

sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare 

rurală și al ecocondiționalității;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare 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 și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea 

monedei euro;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 

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

Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 

cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;  

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri 

pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor 

produselor agricole;  

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 

sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;  

Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 

Legislația națională  
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Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea 

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;  

Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susținute prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-

P99/26.02.2015;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți 

pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu modificările și 

completărileprin Legea nr. 56/2016;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 

Bazei de date cu preturi de referință pentru mașini, utilaje si echipamente agricole specializate 

ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 

manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Legea nr. 215/2011 a administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 

societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – Republicare, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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Legea nr. 82/1991 a contabilității – Republicare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare;  

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;  

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

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 

a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 

completările ulterioare  

Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.182/2016;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice;  

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

cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul MEF nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 

procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de 

colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al 

bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de 

origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu modificările 

și 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 și completările ulterioare;  

Ordinul MFP nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;  
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Ordinul MADR nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin 

acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și 

dezvoltarea activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare;  

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

funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru 

proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;  

Ordinul MEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 

prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul 

rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; (Decizia 

de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a 

modificării programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 

C(2015) 3508). 

 

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

 

 Investițiile sprijinite prin Măsura 6 /2A, 3A, 6A trebuie să fie realizate pe teritoriul GAL 

„Codrii Bucovinei”, care cuprinde următoarele 9 UAT: 

- Comuna Adâncata (județul Suceava) 

- Comuna Hânțești (județul Suceava) 

- Comuna Vârfu Câmpului (județul Botoșani) 

- Comuna Zamostea (județul Suceava) 

- Comuna Zvoriștea (județul Suceava) 

- Comuna Pătrăuți (județul Suceava) 

- Comuna Siminicea (județul Suceava) 

- Comuna Șerbăuți (județul Suceava) 

- Comuna Mitocu Dragomirnei (județul Suceava) 

 

Capitolul 3 – Depunerea proiectelor 
 

1.1 Locul depunerii proiectelor 

 

Primirea proiectelor se va face la sediul GAL „Codrii Bucovinei”, prin înregistrarea 

acestora în registrul Cererilor de Finanțare. 

Dosarul Cererii de finanțare va conține Cerere de finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 3 exemplare în format de 

hârtie: 1 original și două copii, însoțite fiecare de copia electronică la sediul GAL „Codrii 

Bucovinei”. 

Solicitanții se vor asigura că vor deține și ei un exemplar identic cu cele depuse la sediul 

GAL „Codrii Bucovinei”. 
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Proiectele se vor depune la sediul GAL „Codrii Bucovinei”, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al comunei Zvoriștea, județul Suceava. 

Programul de lucru cu publicul: 08:00 – 16:00 de luni până vineri. 

Perioada de depunere a proiectelor:28.08.2017 – 29.09.2017 

Alocarea pe sesiune: 483.966,87euro. 

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

de 20 de puncte. 

 

Capitolul 4 – Categorii de beneficiari eligibili 
 

4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

 

 Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6 / 2A, 3A, 6A  sunt fermierii 

definiți conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate 

conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de 

persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi 

îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul microregiunii 

GAL „Codrii Bucovinei”. 

 

Beneficiarii eligibili în cadrul Măsurii 6 / 2A, 3A, 6A pot fi: 

Entitati private - Exploatatii agricole care isidesfasoara activitatea pe teritoriul GAL din 

categoria: 

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

completările ulterioare); 

- Întreprindere individuală (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

- Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

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

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri); 

- Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri 

care au calitatea de fermieri. 

- Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
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agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care 

au calitatea de fermieri. 

 

Atenție! 

În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între 

fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt 

eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul 

I).Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, 

activitatea desfășurându‐se în spațiul rural. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

- să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere 

individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română; 

- să acționeze în nume propriu; 

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

 

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

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

după caz:  

a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

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

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

semnarea contractelor de finanțare; 

b) solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea Cererii 

de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului și nu 

prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue 

următoare celei în care a fost depus proiectul; 

c) beneficiarii contractelor/ deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 

411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea 

proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul 

PNDR 2014-2020. 

 

Capitolul 5 -Condiții minime obligatorii pentru acordarea 

sprijinului 
 

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

 EG2 - Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 

 EG3 - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

prin sub-măsură; 

 EG4 - Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

 EG5 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice; 

 EG6 - Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

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

vigoare menționată în cap. 8.1; 
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 EG7 - În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

sisteme/echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii.”; 

 EG8 - Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, 

alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013); 

 EG9 - Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația 

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit 

obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013); 

 EG10 - Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 

prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%. 

 EG 11 - Investiția va respecta legislația în vigoare (menționată la capitolul Legături cu alte 

prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

 EG 12 - Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

 EG 13 - În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR) prin însușirea secțiunii F. - 

Declarației pe propria răspundere a solicitantului din cadrul formularului cererii de finanțare 

Anexa nr.1. 

 

 

 

 

Este important ca înaintea depunerii cererii de finanțare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe 

care proiectul îl realizează și să specificați valoarea punctajului în cererea de finanțare, secțiunea 

A6 „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. 

ATENȚIE! Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de 

Fezabilitate/Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ toate 

informațiile concludente, informații pe care documentele justificative anexate le vor demonstra 

și susține. 

Solicitanții vor detalia în cadrul Cererii de Finanțare secțiunea A6 „Date despre tipul de 

proiect și beneficiar”, fiecare criteriu de selecție care concură la prescoring-ul înscris la punctul 

A6.4. 

IMPORTANT! 

Solicitanții pot depune Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentația de 

Avizare pentru Lucrări deIntervenții/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 

28/2008, pentruobiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 

 

Atenție! 
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Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin 

pe această măsură: 

 



Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Solicitantul trebuie să aibă sediul social /punct de lucru în teritoriul GAL și investiția să se 
realizeze în teritoriul GAL; 

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

 Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor in ceea ce privește 
infrastructura (clădiri,căi de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în 
fermă și procesare la nivelul fermei 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/ utilaje și echipamente noi, în limita 
valorii de piață a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, 
combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea 
culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente 
aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, abator mobil etc.) 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole 
în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, 
Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ 
albine. 

 investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă și ale culturi 
perene; 

 Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive 
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării 

 investiții individuale și/sau colective care vor conduce la dezvoltarea și modernizarea 
unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole. Se vor putea 
realizafacilități de depozitare și ambalare, sisteme de management al calității, sisteme 
prietenoase cu mediul, etichetare, promovare și marketing, colectare 

  Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind însămânțarea animalelor) 

Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru exploatația 
solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință; 

Investițiile realizate să deservească teritoriul mai multor UAT din microregiune; 

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției  

Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca pe perioada de cel puțin 1 an;  

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-
economice; 

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și 
de siguranță alimentară;  

În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 

4.000 SO (valoarea producției standard) 

 În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de 

irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice 

menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.” 
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 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de 

tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza 

în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) 

nr.1305/2013) 

 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor 

realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru 

exploatația agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)  

 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%), 

 

Capitolul 6 – Cheltuieli eligibile și neeligibile 
 

În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată 

doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului stabilită în 

conformitate cu fișa măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR, în limita valorii maxime a 

sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

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

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

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

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

eligibilitate. 

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploatației peste cea prognozată, 

astfel:  

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

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

punctat în cadrul criteriilor de selecție.  

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

restricție. 

 

6.1 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile 

 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată 

doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate 

cu Fișa submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 

și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile: 

 

 Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor în ceea ce privește 

infrastructura (clădiri,căi de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și 

procesare la nivelul fermei; 

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

de piață a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje 

agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de 
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evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, 

inventarul apicol, abator mobil etc.); 

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

inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul 

unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulote alimentare, 

Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine; 

 Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă și ale culturi perene; 

 Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării; 

 Investiții individuale și/sau colective care vor conduce la dezvoltarea și modernizarea unor 

capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole. Se vor putea realiza facilități 

de depozitare și ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, 

etichetare, promovare și marketing, colectare; 

 Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind însămânțarea animalelor. 

 

Atenție!  

În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de 

sesiune/ sesiune, trebuie să țină cont de previziunea din proiectul/proiectele anterioare 

depuse, atât la nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și 

selecție. Această prevedere nu se aplică, dacă în urma procesului de evaluare și selecție 

proiectele anterioare nu au intrat la finanțare. 

 

Atenție! 

Platforma de gunoi de grajd este obligatorie pentru obținerea finanțării PNDR acordată 

proiectelor de investiții în zootehnie. Aveți în vedere că deținerea unei exploatații 

zootehnice atrage după sine obligații legale privind protecția mediului, chiar dacă exploatația 

nu este finanțată prin PNDR. Pentru investiții strict în sectorul vegetal, când sunt cuprinse și 

animale în calculul dimensiunii economice a exploatației, obținerea finanțării prin PNDR nu 

este condiționată de realizarea platformei de gunoi de grajd, dacă solicitantul se angajează să 

renunțe în primul an la partea de zootehnie. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile 

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

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

obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația 

națională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă 

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

condiții: 

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

acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din 

cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

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

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

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
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c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; 

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

de construcții - montaj. 

 

Cheltuielile de consultanță - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 

sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se decontează proporțional cu 

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

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

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

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

proiect 

 

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

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

proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  

 

În cazul proiectelor care vizează înființarea/ înlocuirea plantațiilor de struguri de masă, 

valoarea prevăzută în Anexa A5 din Cererea de finanțare, linia 1 Proiectare, analiză sol, va fi 

inclusă în cadrul cap. 3 din Bugetul indicativ.  

 

Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și 

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

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

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

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

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

studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații necesare 

în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile 

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

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013 cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc următoarele condiții: 

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

acorduri șiautorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau 

rezultă din cerințeleminime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020; 

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

economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

c) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției 

lucrărilor deconstrucții ‐ montaj. 

 

 

Studiile de Fezabilitate și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, 

aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 

2014‐2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare. 
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Conținutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare 

privindconținutului‐cadru al documentației tehnico‐economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiții și lucrări de intervenții". 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în 

legătură cuîndeplinirea obiectivelor investiției; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității 

costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu 

AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii. 

 

 Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor: 

 

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:  

- Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor  

- H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";  

- Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale;  

- R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, 

art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la 

eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile 

eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);  

- R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind 

investițiile;  

- R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii și legislația 

națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele 

financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al 

R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 

privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară 

pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența 

rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență 

rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 

privind caracterul durabil al operațiunilor).  

 

6.2 Tipuri de investiții și 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 Submăsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei 

Sub-măsuri.  



Nu sunt eligibile echipamente, utilaje si mijloace de transport second-hand.  
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Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a. dobânzi debitoare, achiziționarea de terenuri construite și neconstruite, taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale 

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, cheltuielile 

nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

Investițiile în procesare pentru produse care nu provin din exploatația sprijinită; 

Investițiile în energie regenerabila altele decât biomasa; 

Investițiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat. 

 

În cadrul Măsurii 6 /2A, 3A, 6A nu se pot finanța investiții care se încadrează în 

următoarele categorii: 

 

- Achiziția de clădiri; 

- Construcția și modernizarea locuinței; 

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

plantarea acestora din urmă; 

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

de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările 

aferente înființării acestor culturii); 

- Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole; 

- Cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 

- Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

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

- Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) 

solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse 

vinicole (inclusiv must); 

 

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, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt: 

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second-hand”; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu 

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

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

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

modificările ulterioare și anume: o dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la 

granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru 

comisioanele de garantare; o achiziționarea de terenuri neconstruite și construite; o taxa 

pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
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legislației naționale privind TVA și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

o 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. 

- Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 

4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2014-2020. 

 

 

Capitolul 7 – Selecția proiectelor 
 

 Selecția proiectelor prin intermediul GAL „Codrii Bucovinei” se va face în baza principiilor 

de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL. 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție Punctaj 

Observații despre modalitatea 

de acordare a punctajului 

1 Solicitantul va justifica 

utilitatea proiectului pentru 

dezvoltarea activității 

economice proprii dar și pentru  

susținerea celorlalte activități 

agricole din comuna sau din 

comunele aparținătoare GAL: 

 

Maxim 10 de 

puncte

  

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Utilitatea proiectului pentru cel 

puțin 3 comune 

10 puncte 

Utilitatea proiectului pentru cel 

puțin 2 comune 

5 puncte 

2 Sunt prioritizate la selecție 

proiectele fermierilor care au 

beneficiat de finanțare în 

cadrul măsurii M1/6C și cei care 

au beneficiat de finanțare în 

cadrul măsurii M2/5C,6A 

 

5 puncte Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

3 Suma nerambursabilă acordată 

va respecta condiția creării de 

noi locuri de muncă astfel: 

-Pentru 35.000 Euro sprijin 

nerambursabil = 1 loc de muncă 

nou creat 

-Pentru 100.000 Euro sprijin 

nerambursabil și peste = se vor 

crea minim 3 locuri de muncă. 

Maxim 5 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Prin proiect sunt create cel 

puțin 1 loc de munca pentru 

fiecare 35.000 Euro sprijin 

nerambursabil 

5 puncte 
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Prin proiect se creează cel 

puțin un loc de muncă, însă nu 

se respecta raportul de cel 

puțin 1 loc de munca pentru 

fiecare 35.000 Euro sprijin 

nerambursabil. 

2 puncte 

4 Principiul dimensiunii 

exploatației (exploatația 

agricolă având dimensiunea 

economică între 4.000 – 

250.000 SO (valoarea producției 

standard)) 

 

Maxim 5 

puncte 

Punctarea se va realiza pe baza 

dimensiunii economice pe care 

o va atinge întreaga exploatație 

ca urmare a investițiilor 

propuse prin proiect la sfârșitul 

primului an de monitorizare 

după finalizarea investiției, 

inclusiv în cazurile în care 

investiția propusă prin proiect 

nu afectează toată exploatația, 

așa cum reiese din 

documentația tehnico-

economică, corelată cu 

informațiile furnizate în cadrul 

punctului „Stabilirea categoriei 

de fermă”, din cadrul Cererii 

de finanțare. 

≥4.000 – ≤50.000 5 puncte 

>50.000 – ≤100.000 4 puncte 

>100.000 – ≤ 250.000  3 puncte 

5 Principiul sectorului prioritar 

conform analizei socio-

economice precum sectorul 

zootehnic/vegetal 

 

Maxim 10 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Pentru sectorul zootehnic 10 puncte 

Pentru sectorul vegetal 5 puncte 

6 Principiul lanțurilor alimentare 

integrate, respectiv integrarea 

producției agricole primare cu 

procesarea și/sau 

comercializarea. 

 

Maxim 15 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. 

Prin proiect se creează un lanț 

de producție integrat 

15 puncte 

Prin proiect nu se creează un 

lanț de producție integrat 

5 puncte 

7 Proiectele propun soluții 

inovative pentru atingerea 

obiectivelor stabilite prin SDL 

 

15 puncte Se verifică informațiile 

specificate în Memoriul 

justificativ/Studiul de 

fezabilitate 
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ATENȚIE! 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanțare nerambursabilă. 

Prin proiecte se va crea obligatoriu cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă. 

Neîndeplinirea acestui criteriu va conduce la neconformitatea proiectului. 

 

 În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face astfel: 

1. În vederea deservirii a cât mai multor potențiali beneficiari și a finanțării a cât mai 

multor proiecte, se va acorda prioritate proiectelor cu valoarea mai mică. 

2. Al doilea criteriu de departajare va fi numărul de locuri de munca nou create.Se va 

acorda prioritate proiectelor care creează mai multe locuri de muncă 

3. Al treilea criteriu de departajare va fi utilitatea proiectului pentru numărul de UAT de 

pe teritoriul GAL. 

4. Al patrulea criteriu de departajare va fi principiul nivelului de calificare în domeniul 

agricol al managerului exploatației agricole. 

8 Principiul nivelului de calificare 

în domeniul agricol al 

managerului exploatației 

agricole 

Maxim 20 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. Se vor anexa 

dosarului cererii de finanțare 

dovezile studiilor obținute. Studii superioare 20 puncte 

Studii liceale sau postliceale 16 puncte 

Școli profesionale sau formare 

profesională care conferă un 

nivel minim de calificare în 

domeniul agricol 

12 puncte 

9 Solicitantul este membru sau va 

deveni membru al formei 

asociative care va primi/a 

primit finanțare prin măsura 

LEADER 

Maxim 15 

puncte 

Se verifica informațiile 

prezentate în dosarul Cererii de 

finanțare. Se vor anexa 

dosarului cererii de finanțare 

dovezile primirii finanțării prin 

măsura LEADER. Solicitantul este membrual unei 

formei asociative care va 

primi/a primit finanțare prin 

măsura LEADER 

15 puncte 

Solicitantulva deveni membru 

al unei formei asociative  care 

va primi/a primit finanțare prin 

măsura LEADER 

10 puncte 

Solicitantul nu este membrual 

unei formei asociativeși nu 

intenționează să devină un 

membru al unei forme 

ascociative care va primi/a 

primit finanțare prin măsura 

LEADER 

0 puncte 

 TOTAL 100 puncte  
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Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL-ului sub pragul de 

calitate minim vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecție. 

 

ATENȚIE!  

 

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la 

faza de implementare a proiectului cât și în perioada de monitorizare, activități pentru care 

cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii. 

În situația în care, la verificarea oricărei cereri de plată sau la verificările efectuate în perioada 

de monitorizare se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plățile vor fi sistate, contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de 

AFIR până la momentul constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina 

beneficiarului, la dispoziția AFIR. 

 

Selecția proiectelor se va face în conformitate cu CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare 

și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL,  aprobată de DGDR AM PNDR, astfel: 

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție (CS), format din 

membrii GAL. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de acțiune 

locală, este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor format din 7 membrii titular și 7 

membrii supleanți. Daca unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre 

membrii comitetului de selecție, persoana/organizația in cauza nu are drept de vot si nu va 

participa la  întâlnirea comitetului respective, va fi înlocuit cu un membru supleant. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un 

reprezentant al AMPNDR 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CS) (3 membrii titular și 3 membrii supleanți) 

reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor adresate de 

beneficiarii care nu sunt mulțumiți de rezultatele procesului de selecție. 

Atât Comitetul de Selecție cât și Comisia de Contestații sunt organizate și funcționeazăîn 

conformitate cu ROF GAL. Acestea își desfășoară activitatea pe întreaga perioadă de 

implementare a SDL și răspund solidar în fața AGA.  

Obligațiile Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

a. respectarea ROF și participarea la lucrările și ședințele la care sunt invitați,  

b. luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, în caz contrar se respectă regula “dublului  

cvorum”  

c. respectarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d. de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin înregistrarea acestora în registrul 

Cererilor de Finanțare.  

Evaluarea proiectelorse realizează de către experții evaluatori. Aceștia verifică aspecte 

legate de conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție pentru toate 

proiectele înregistrate. Dacă se consideră necesar, experții pot solicita documente/ informații 

suplimentare. 
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După încheierea procesului de evaluare, CS se întrunește și în prezența observatorilor AM 

PNDR, întocmește Raportul de selecție intermediar care va fi publicat pe site-ul și sediu GAL-

ului. Solicitanții vor primi notificări. După expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzute 

pentru soluționarea eventualelor contestații, CS va întocmi Raportul final de selecție care va fi 

publicat pe site-ul și la sediul GAL-ului. Solicitanții vor primi notificări. 

 

Capitolul 8 – Valoarea sprijinului nerambursabil 
 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect deservește 

mai multe UAT-uri (cel puțin 2 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al 

ajutorului public nerambursabil. 

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

va depăși:-în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 75.000 EURO; 

-în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 150.000 EURO 

-în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatației  agricole - maximum 150.000 EURO 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul: 

 Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

 Proiectelor integrate (lanțurilor alimentare integrate), inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a 

investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea producției 

obținute  "Proiect integrat", reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care 

conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat  

 Fond disponibil pe măsură: 483.966,87 EURO.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

Capitolul 9 – Completarea, depunerea si verificarea dosarului 

cererii de finanțare 
 

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 

eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. Un 

solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă prin FEADR și Guvernul 

României pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri din cadrul SDL 2014 - 

2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

9.1 Completarea Cererii de Finanțare 

 

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative, conform listei documentelor prezentată, legate într-un singur dosar, astfel încât 

să nu permită detașarea și/sau înlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de Finanțare 

este prezentat în Anexa la prezentul Ghid și este disponibil în format electronic, la adresa 

www.galcodriibucovinei.ro.  

http://www.galcodriibucovinei.ro/
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Atenție! 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

Atenție! 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” și 

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

acestora. Se vor completa 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. 

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

modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, 

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

respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. Cererea de 

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

Finanțare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și 

coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai 

informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor programului. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu 

un OPIS, asumat de solicitant prin semnătură. Pagina OPIS este pagina cu numărul 0 a Cererii de 

finanțare. Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. 

La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data 

întocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ, preluat de pe pagina web a Băncii 

Central-Europene - www.ecb.int secțiunea:  

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.  

Atenție! 

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, 

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului 

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

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, ale 

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

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

ale H.G. nr. 226/2015. 

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare 

în Cererea de finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de 

Finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de 

Finanțare FEADR cu condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la 

Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția 

prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată. 

 

Compartimentul tehnic al GAL poate asigura 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. Solicitantul (direct sau prin serviciului de consultanță 

contractat), realizează următorii pași: 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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- Completează formularul cererii de finanțare și anexează documentele administrative și 

tehnice care sunt cerute de acest formular, și care formează dosarul cererii de 

finanțare 

- Realizează 2 copii după dosarul în original al cererii de finanțare pe suport de hârtie; 

- Realizează scan-ul cererii de finanțare și a documentelor administrative anexate. 

Formatul electronic va conține cererea de finanțare și documentele administrative, așa 

cum sunt ele cerute prin ghidul solicitantului. Beneficiarul va rămâne în posesia unui exemplar 

original din dosarului cererii de finanțarecare, îl va prezenta la momentul verificării conformității 

documentelor. 

 

9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 

 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanțare este disponibil în 

mod gratuit la sediul/punctul de lucru al GAL-ului sau pe site-ul GAL-

uluiwww.galcodriibucovinei.ro. Solicitantul, informat cu explicațiile menționate în Ghidul 

solicitantului,completează formularul de cerere de finanțare (Formular .........) și anexează 

documentele administrative și tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente 

constituie Cererea de finanțare. 

Solicitantul va putea să apeleze, dacă dorește, la consultanți, pentru întocmirea 

documentației tehnice și completarea Cererii de finanțare. Odată finalizată cererea definanțare, 

aceasta, împreună cu documentele atașate, se constituie în „dosarul cererii de finanțare”. 

Se multiplică de către solicitant în trei exemplare pe suport de hârtie și trei exemplare în 

copie electronica (prin scanare): Formatul electronic va conține Cererea de finanțare, însoțită de 

documentația justificativă, inclusiv de partea economică a proiectului tehnic/studiului de 

fezabilitate/memoriului justificativ (Anexele...............) care vor fi folosite la verificarea 

bugetului indicativ, a planului financiar și a viabilității proiectului. 

 

IMPORTANT! 

Va fi atașată o copie electronica (prin scanare) a studiului de fezabilitate/memoriului 

justificativ, inclusiv a tuturor documentelor atașate dosarului Cererii de finanțare, salvate ca 

fișiere distincte cu denumirea conforma listei documentelor (secțiunea specifica E din 

Cererea de finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, 

cu o rezoluție de scanare maxima de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. 

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

sau să conțină două puncte succesive “..”. 

 Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie săfie mai mare de 94, 

iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare 

de 94 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în 

format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele 

originale din Cererea de finanțare 

 

ATENȚIE! 

În situația în care copia electronica nu corespunde condițiilor menționate mai sus 

proiectul va fi declarat neconform. 

 

Dosarul Cererii de Finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, după modelul 

următor: 
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Nr. crt. Titlul documentului Nr. pagină (de la … până la 

… ) 

 

Opisul va fi numerotat cu numărul de ordine „0”. 

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate 

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecărui document, unde 

n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

sa nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Fiecare pagina va purta stampila 

solicitantului și semnătura. 

Solicitantul depune cererea de finanțare în 3 (trei) exemplare (1 original și 2 copii) 

însoțite de copii electronice la sediul Grupului de Acțiune Locală, împreună cu documentele 

originale (pentru care a atașat copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Proiectul se poate depune personal de 

către solicitant/reprezentant legal, sau de un împuternicit, prin procură legalizată (în original) a 

reprezentantului legal. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul Grupului de Acțiune Local după evaluarea 

conformității inițiale (2-5 ore, în funcție de complexitatea proiectului) pentru a fi înștiințat dacă 

cererea de finanțare a primit conformitatea inițială sau i se explică cauzele neconformității 

inițiale. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert în prezența solicitantului. 

Proiectul se va înregistra in Registrul de Intrări/Ieșiri și se va aplica un număr de 

înregistrare, iar solicitantul va primi un bon cu acest număr de înregistrare. După înregistrare, 

documentația primită de la solicitant este transmisa managerului GAL, care o repartizează pentru 

evaluarea experților verificatori. 

La depunere se va completa fișa de verificarea conformității inițiale și se verifică pe loc 

următoarele: 

- Actul de identitate al persoanei care depune documentația; 

- Procura notarială a persoanei care depune, dacă este cazul; 

- Existența a 3 exemplare a cererii de finanțare cu anexele tehnice și administrative, pe 

suport hârtie (1 original și 2 copii certificate conform cu originalul); 

- Existența 3 CD care conțin scanarea cererii de finanțare cu anexe tehnice și 

administrative, denumirea parteneriatului și dimensiunea documentelor in KB; 

- Concordanța între Opis și conținutul dosarului Cererii de finanțare cu anexe (conținut 

+paginația). 

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este 

precizat în formularul Cerere de finanțare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (în 

original) a reprezentantului legal, la sediul /punctul de lucru al Grupului de Acțiune Local (GAL) 

„Codrii Bucovinei”. Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de Finanțare. 

În cazul în care se constată neconcordanțe față de cele menționate anterior, se va 

consemna acest lucru în fișa de verificare a conformității inițiale, cererea de finanțare fiind 

declarată neconformă. 

Fișa de verificare a conformității inițiale va fi semnată de reprezentantul solicitantului 

pentru luare la cunoștință. 

 

9.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare 

 

Verificarea cererilor de finanțare se face la sediul GAL de către experții verificatori. 



33 
Ghidul solicitantului – Măsura 6 / 2A, 3A, 6A 

Atenție ! Grupul de Acțiune Local „Codrii Bucovinei” își rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării 

proiectului, se constată de către experții verificatori/manager de proiect că este necesar. 

Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris. 

 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

-verificarea conformității cererii de finanțare; 

-verificarea eligibilității solicitantului; 

-verificarea criteriilor de eligibilitatea investiției; 

-verificarea bugetului indicativ al proiectului. 

 

Pe parcursul procesului de evaluare, dacă expertul consideră că sunt necesare informații 

suplimentare, acestea se solicită în scris, doar în următoarele cazuri: 

- expertul poate solicita informații/documente suplimentare, pentru toate aspectele de 

conformitate care necesită clarificări. 

- în cazul în care studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții/ plan de afaceri/memoriu justificativ conțin informații insuficiente pentru clarificarea 

unor criterii de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de 

celelalte documenteanexate cererii de finanțare. 

- în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de 

Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document. 

- în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile 

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

- în cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) 

există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

făcută corect. 

 

ATENȚIE! 

Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 Construcții și instalații, atât a unor 

cheltuieli eligibile cât și a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, 

distinct,lucrările/spațiile/instalațiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli. Pentru restul 

subcapitolelorde la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care 

fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

 

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

forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare”, Cererea de 

finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente 

suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 

Informațiile nesolicitate transmise prin– Fișa de solicitare de informații suplimentare, de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare. 

Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații prin documentul - Fișa de solicitare de 

informații suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării 

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

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

notificare în urma aprobării Raportului de Selecție. 
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9.3.1 Verificarea conformității Cererii de Finanțare la GAL – etapa 1 (existența 

documentelor depuse) 

 

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare (E1.1), dacă este corect 

completată, dacă anexele tehnice și administrative cerute în partea E a formularului E1.1 sunt 

prezente. Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al 

documentelor atașate: Cererea de finanțare, inclusiv documentația atașata acesteia (partea 

economica a proiectului tehnic/ studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ) și copia 

electronică a dosarului cererii de finanțare. Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din 

Cererea de finanțare a fost legat, paginat și 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 detașarea și/sau 

înlocuirea documentelor. 

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea 

«ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta semnătura și ștampila solicitantului. Pe copiile 

documentelororiginale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil 

vizat de administrația financiară), expertul care verifică concordanța va face mențiunea 

„Conform cuoriginalul”, va semna și datat fiecare pagina a documentului COPIE. Exemplarul - 

copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «COPIE». Fiecare 

pagină a Exemplarului– copie va avea mențiunea „Conform cu originalul” și va purta semnătura și 

ștampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). Rezultatul verificării conformității 

se consemnează de expert în Fișa de verificare a conformității. Declararea neconformității 

conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare În cazul în care expertul 

verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform. Erorile de forma 

sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanțare care sunt descoperite 

de experții verificatori dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către 

aceștia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate 

Cererii de finanțare. 

 

Atenție! 

Necompletarea unui câmp din cererea de finanțare nu este considerata eroare de 

forma. 

 

Atenție! 

Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere sau 

nebifarea unei căsuțe din partea „F” a Cererii de Finanțare, dacă proiectul impune, situație 

în care proiectul este declarat neeligibil. 

Numai erorile de formă se corecteazăîn procesul de evaluare prin solicitare de informații 

suplimentare. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de 

finanțare conforma, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune. Daca în urma verificării Cererea 

de Finanțare este declarata conforma, se trece la următoarea etapa de verificare și anume la 

verificarea eligibilității acesteia. 

 

9.3.2 Verificarea eligibilității solicitantului 

 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în bazainformațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 
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9.3.3 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției  

 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea criteriilor generale de 

eligibilitate și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor 

provenite de la solicitant. În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea 

de Finanțare, referitoare la finanțări nerambursabile. 

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”. 

 

9.3.4 Verificarea bugetului indicativ al proiectului 

 

Verificarea bugetului indicativ al proiectuluitrebuie să aibă în vedere și verificarea 

caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să 

cuprindă următoarele aspecte: 

- pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în 

maximul prevăzut în aceasta; 

- pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor 

bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru 

bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip 

de investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință 

sunt reale, la nivelul pieței); 

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare În urma verificărilor privind eligibilitatea 

solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selecție, pot exista doua situații: 

- proiectul este neeligibil; 

- proiectul este eligibil. 

 

9.4 Eligibilitatea la nivelul AFIR 

 

 La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 

proiectul. 

 Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă cu „ORIGINAL”. 

 Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare, însoțită de anexele 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 

detașarea și/sau înlocuirea documentelor.  

Toate Cererile de Finanțare depuse în cadrul Submăsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 

trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:  

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)*;  

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)*;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;  

• Raportul de selecție, 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);  

• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.  

 

Capitolul 10  - Contractarea fondurilor 
 



36 
Ghidul solicitantului – Măsura 6 / 2A, 3A, 6A 

 

 

Atenție! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 

1306/2013, cu modificările ulterioare nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod 

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

2020, obținând astfel depășirea intensității sprijinului financiar. Fiecare proiect prin care se 

solicită finanțare prin FEADR, este verificat în ceea ce privește eventuala creare de condiții 

artificiale în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta. Dacă pe parcursul 

oricărei dintre aceste etape procedurale, se identifică crearea de condiții artificiale, se vor 

aplica măsurile și corecțiile financiare corespunzătoare (respingere CF/ debit total/ debit 

parțial după caz). În situația în care există legături comerciale între vânzătorul/ arendatorul 

imobilului destinat realizării proiectului, și solicitant, sau în situația în care peste 50% din 

terenurile aferente exploatației pe care se va implementa proiectul de finanțare sunt 

preluate de la o singură persoană fizică sau juridică, se va acorda o atenție sporită 

elementelor care conduc la suspiciunea de creare a condițiilor artificiale. În acest sens, vă 

recomandăm să studiați anexa la Ghidul solicitantului „Instrucțiuni privind evitarea creării de 

condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020” pentru evitarea oricăror situații conflictuale 

cu organismele de control.  

 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren 

dacă este cazul, AFIR va notifica beneficiarul privind Decizia de Selecție prin documentul 

„Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de 

Finanțare”. 

Solicitantul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) 

următoarele documente, cu caracter conform HG 226/2015 cu modificările și 

completările ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificării: 

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de DirecțiaGenerală 

a Finanțelor Publice și, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat. 

2. Document emis de ANPM 

2.1. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
2.2. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 
publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
2.3. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol 
colaborare AFIR ANPM-GM): Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca document final/ 
Acord de mediu/ Aviz Natura 2000.  
2.4. Notă de constatare privind condițiile de mediu. 

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în 

notificarea emisa în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția 

proiectului. 

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, 

contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 

 

3. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către 

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

modificările șicompletările ulterioare. 
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4. Cazier fiscal al solicitantului. 

5. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

6. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere,dacă este cazul. 

7. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 

8. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea și adresa băncii/ trezoreriei și, codul IBAN al 

contului de operațiuni cu AFIR). 

9. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancțiuni economico-

financiare) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul judiciar 

poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind 

cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

10. Diplomă/ certificat/ document final care atestă absolvirea pregătirii profesionale, 

dacă este cazul. 

 

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

după caz, documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, 

Contractul de finanțare nu va fi încheiat. 

 

Solicitanții, au obligația de a depune toate documentele necesare în vederea 

încheieriicontractului de finanțare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, 

indiferent dedata emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. 

 

Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru 

proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj și/sau adaptarea la standarde. Durata 

de execuție a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiții care 

includ achiziții simple fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi 

stabilite prin fișa măsurii/ submăsurii. Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi 

prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților 

specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă 

nerambursabilă rămasă de plătit, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la 

standardele europene, caz în care această prelungire nu poate depăși termenul de grație legal 

impus pentru adaptarea la standarde. Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot 

suspenda la cererea beneficiarului, în situații temeinic justificate, pe bază de documente 

justificative, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din 

motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada 

de timp necesară obținerii acestora. 

Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabilal AFIR și cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute 

încontractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat. 

Durata de execuție prevăzute mai sus se suspendă în situația în care, pe parcursul 

implementăriiproiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, 

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

Contribuția publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plății 

finale cătrebeneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanțatedin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 

‐2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fostselectat și contractat; 
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b) modificare a proprietății asupra unui element deinfrastructură care dă un avantaj 

nejustificat uneiîntreprinderi sau unui organism public; 

c) modificare substanțială care afectează natura, obiectivele saucondițiile de realizare și 

care ar determina subminareaobiectivelor inițiale ale acestuia; 

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri 

nerambursabile. 

 

Atenție! 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/și să modifice substanțial 

investițiarealizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare. 

 

Capitolul 11 – Avansurile 
 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 

 

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

nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar 

al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă.  

Avansul se rambursează la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de 

finanțare, conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările 

și completările ulterioare, și a legislației naționale în vigoare.  

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR, după avizarea unei 

achiziții și numai după semnarea Contractului de finanțare.  

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

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

instituție financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naționale a 

României conform legislației în vigoare, sau poliță de asigurare eliberată de o societate de 

asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanția financiară se depune odată cu Dosarul 

cererii de plată a Avansului.  

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga 

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

cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene 

și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește valoarea avansului. Beneficiarul 

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

justificative solicitate de AFIR conform Instrucțiunilor de plată, Anexa V la Contractul de 

finanțare, până la expirarea duratei de implementare a proiectului respectiv la ultima tranșă de 

plată.  

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

către AFIR prin executarea scrisorii de garanție sau a poliței de asigurare, după caz, cu 

perceperea de dobânzi și penalități calculate și datorate pentru perioada cuprinsă între data 

acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.  

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

perioadei maxime de execuție a contractului de finanțare, este obligat să depună la Autoritatea 
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Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 

Bancară/Nebancară, sau a poliței de asigurare care să acopere noul termen de execuție solicitat.  

ATENȚIE!  

AFIR efectuează plăți în contul beneficiarilor, deschis la o instituție bancară sau la 

Trezoreria Statului.  

Capitolul 12 – Achizițiile 
 

Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând 

cu data primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) 

pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii 

(managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare 

și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achiziția derulată. 

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție 

lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțațe prin PNDR se va derula on-

line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor 

de publicare disponibile pe site-ul Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și 

pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul 

www.afir.info.  

Atenție!  

Trebuie să aveți în vedere ca derularea/ finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a 

procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei 

tranșe de plată, respectiv 6/12 luni de la încheierea Contractului de finanțare.  

Procedurile de achiziții pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, 

întocmirea Studiilor de Fezabilitate/ documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție 

necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează:  

 Contractele < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, conform 

Bugetului indicativ.  

 

 Contractele > 15.000 EURO, fără TVA, conform Bugetului indicativ, pentru servicii de 

consultanta și servicii pentru întocmirea Studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii 

Contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor 

Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR postat pe site-ul AFIR.  

 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, 

respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 

2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor 

bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum 

cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție.  

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma 

aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul 

finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau 

lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.  

Atenție! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanță puteți consulta Modelul 

de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum și Recomandări în vederea 

încheierii contractelor de prestări servicii de consultanță și/ sau proiectare, publicate pe pagina 

http://www.afir.info/
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oficială AFIR la secțiunea: Informații Generale >> Rapoarte și Liste >> Listă firme de consultanță. 

Aceste documente au un caracter orientativ, părțile având libertatea de a include în contractul 

pe care îl veți semna clauzele cele mai potrivite și adaptate serviciilor vizate de respectivele 

contracte.  

Atenție! Solicitanții care au desfășurat licitații prin procedura „o singură ofertă” vor 

încărca dosarele pe portalul on-line de achiziții după ce solicitantul va semna Contractul de 

finanțare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor de achiziții în mediul on-line se va efectua la 

nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin intermediul departamentelor de 

specialitate numai după ce solicitantul va semna Contractul de finanțare cu AFIR.  

Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziții pentru serviciile sus 

menționate prin modulul de achiziții on-line înainte sau începând cu data primirii Notificării de 

selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe proprie răspundere, avizarea 

dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării Contractului de finanțare cu A.F.I.R.  

Atenție! La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu 

finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se 

achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o 

verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă 

publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu 

își respectă obligațiile contractuale.  

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar 

nerambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul 

oficial al AFIR.  

Operațiunile prezente în Cererea de finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume 

aplicabile și rate de sprijin” pentru care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și 

contribuției în natură nu se supun procedurii de achiziții, cu excepția situațiilor în care aceasta 

este obligatorie pentru beneficiarii publici, conform legislației din domeniul achizițiilor publice.  

 

În contextul derulării achizițiilor private, conflictul de interese se definește prin:  

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

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

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

etc) și membrii comisiilor de evaluare:  

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

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

consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  

B. Conflictul de interese intre ofertanți:  

 

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în 

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

a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție 

(OUG 66/2011);  

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

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

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.  
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Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile private -

anexă la contractul de finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, 

lucrări sau bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute 

în vedere următoarele principii:  

d. Nediscriminarea;  

e. Tratamentul egal;  

f. Recunoașterea reciprocă;  

g. Transparența;  

h. Proporționalitatea;  

i. Eficiența utilizării fondurilor;  

j. Asumarea răspunderii.  

 

Atenție! Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, cu o valoare mai mare 

de 15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile 

procedurii de achiziții servicii din Manualului de achiziții postat pe pagina de internet AFIR. 

Capitolul 13 – Termenele limită și condițiile pentru depunerea 

cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de 

plată 
 

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

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

verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular 

AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările 

ulterioare și anexele la acesta.  

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

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

de Plată.  

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

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

beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 

verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR 

– în funcție de tipul de proiect).  

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

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

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

plată. Dacă în urma analizăriicontestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul 

poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a 

AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

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

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 

termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  
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Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet a 

AFIR www.afir.info.  

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează 

în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

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

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria 

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

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

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

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

privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

Avansul se obține în condițiile specificate la Capitolul 11 din prezentul Ghid. Avansul nu 

reprezintă o tranșă de plată. 

 

Atenție! 

Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima 

tranșă de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Capitolul 14 – Monitorizarea proiectului 
 

IMPORTANT! 

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru 

a lua cunoștință 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 și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în 

contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia. 

 

 Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuată de 

Autoritatea Contractantă.  

În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția 

publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către 

beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu 

excepția situației în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este 

de 7 ani. 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate 

potrivit măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor 

http://www.afir.info/
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proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare 

nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.  

Contribuția publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plății 

finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații:  

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 

2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si selectat;  

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  

c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care 

ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia;  

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.  

 

Atenție! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice substanțial investiția 

realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare. 

 Indicatori de monitorizare: 

 Număr de exploatații agricole/ beneficiarisprijiniți.(DI 2A) (minim 2 beneficiari), 

 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori (DI 3A) minim 1, 

 Locuri de munca create-indicator specific Leader  (minim 6 lucuri de munca), 

 Cheltuielile publice totale – indicator local 300.000 euro, 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia mediului : 1 

(indicator local). 

 

Atenție! 

Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții a contractului 

de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informație în măsură să 

ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 

 

Capitolul 15 – Lista documentelor necesare întocmirii Cererii de 

Finanțare 
 

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru 

întocmirea proiectului, după caz, sunt: 

 

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

Viticola (dacă este cazul)  

 

(pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție)  

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

HG 907/2016.  

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

proiectelor de investiții:  

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  
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b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 

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

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

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

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

spre aprobare/avizare.  

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

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

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

hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.  

 

Important!  

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

consultanta în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanța sunt eligibile .  

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

ștampilate de elaboratorul documentației  

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

de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului  

- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și engineering și capitolul 5 – Organizare 

de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a putea fi 

urmărite în etapa de achiziții și autorizare plăți.  

- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, 

secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.  

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

achiziționate prin investiția FEADR, cheltuielile cu realizarea construcției vor fi trecute în coloana 

„neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate și Certificatul de Urbanism pentru 

acestea.  

- în cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze 

montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca 

montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat 

cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenția 

obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).  

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

expert, costuri/ ora).  

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

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

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

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

 

ATENȚIE! 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ 

achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se 

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

construcției existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

- În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta 

calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se 

raportează la mp de construcție. 
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1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra  

construcției existente  

 

c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

 

2. SITUAȚIILE FINANCIARE (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, 

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

Financiară.  

În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin trei ani financiari înainte de anul 

depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situații financiare.  

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie 

pozitiv (inclusiv 0). Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități 

naturale și cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent 

depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional care 

poate fi negativ.  

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanțul aferent 

anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administrația Financiară solicitantul nu va 

depune nici un document în acest sens.  

b) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 

depus la Administrația Financiară Bilanțul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va 

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

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

înregistrat la Administrația Financiară prin care dovedește că nu a înregistrat venituri din 

exploatare  

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

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

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

DE INACTIVITATE înregistrată la Administrația Financiară.  

 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:  

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII 

PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obținut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind 

veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților 

care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fiscal), respectiv, nu au 

obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest 

sens.  

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta 

excesivă etc) se vor prezenta și:  

 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care 

producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să 

fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiara .  

 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se 

va prezenta:  
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 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administrația Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie 

negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221).  

 

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la 

impozitarea pe bază de norma de venit.  

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

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

urgență) prin care se certifică:  

- data producerii pagubelor;  

- cauzele calamității;  

- obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale);  

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

 

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE 

VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR 

PLANTAȚII:  

 COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE 

PROPRIETATE asupra terenului și/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele 

autorizate conform legii, conținând sumarul contractelor de arendare cu suprafețele luate în 

arendă pe categorii de folosință, perioada de arendare care trebuie să fie de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii Cererii de finanțare și/ sau contractul de concesiune care să certifice 

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

 

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

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

investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;  

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

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

proces)  

 Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți  

 Atenție! Toți membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviți de investiție.  

 

a2) În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea 

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

le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus in folosință societății, care trebuie 

sa fie de minim 10 ani.  

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară prezentarea documentelor pentru 

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

b) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ȘI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ 

vor fi realizate investițiile,:  

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT 

DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosință asupra clădirii pe o 

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

titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 
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nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 

investiție propusă prin proiect ;  

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE 

CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosință al 

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

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

prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în 

vedere tipul de investiție propusă prin proiect.  

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să 

conțină:  

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

investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;  

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

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

proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.  

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

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

autorizația de construire/desființare:  

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

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

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

superficie încheiat în formă autentică de un notar public.  

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

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

care urmează a se realiza investiția.  

 

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

modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta și un contract de comodat/ 

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

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST 

FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind 

construcțiile noi sau modernizări ale acestora  

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul 

de rambursare a creditului.  

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEȚINUT ÎN PROPRIETATE:  

1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deținut, însoțit de formular de 

mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 

40/2010); Formularul de mișcare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, 

cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA.  

Pentru exploatațiile agricole care dețin păsări si albine - ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL 

VETERINAR DE CIRCUMSCRIPȚIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din 

care rezulta numărul păsărilor și al familiilor de albine și data înscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatației.  

Pentru cooperative agricole, societăți cooperative agricole, grupuri de producători, se vor 

prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toți membrii fermieri ai acestor solicitanți.  
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2) PAȘAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă și origine.  

 

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

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

următoare de autorizare.  

 

5. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

-DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT  

 

6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE și sociale emise de 

Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte 

de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) și, dacă este cazul, 

graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

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

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

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

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

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

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

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancțiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în 

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

modificările și completările ulterioare.  

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

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 

și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

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

publicat pe pagina de internet www.afir.info  

Atenție! În cazul investițiilor care prevăd atât achiziție de utilaje agricole cât și utilaje necesare 

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

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

activitatea de procesare.  

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

 

Solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autoritățile competente 

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

 

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

Informații utile/ Protocoale de colaborare.  

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

documentului 7.  

 

8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
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8.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ȘI SURSA DE COFINANȚARE a investiției emise 

de o instituție financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)  

8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

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

se derulează operațiunile cu AFIR);  

 

9.  

9.1 AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația sanitară 

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

modernizează și se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.  

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU pentru toate unitățile în funcțiune.- se 

va depune la momentul încheierii contractului  

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

depunerii Cererii de finanțare.  

 

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

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

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

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

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

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

terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să 

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

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

ulterioare;  

c) DOCUMENT DE ÎNFIINȚARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, stațiunilor și 

unităților de cercetare –dezvoltareși didactice din domeniul agricol  

 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 

agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz, 

adeverință de absolvire a studiilor respective, însoțită de foaia matricolă pentru cei care au 

absolvit în ultimele 12 luni;  

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale și liceale în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce 

atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si 

certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 

deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire 

a cursului de calificare emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu 

agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală.  

 

Atenție! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal (tânărul fermier care se 

instalează, fiind managerul exploatației) sau pentru angajatul care deține funcția de manager al 

exploatației agricole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta și documentele care să certifice 

poziția persoanei în societate:  
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11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului individual de muncă.  

Atenție! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de către o instituție 

autorizata/acreditata de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, iar documentul 

care atestă formarea profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru 

Calificări.  

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, 

cu obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.  

 

12. ÎN CAZUL INVESTIȚIILOR PRIVIND IRIGAȚIILE:  

12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI, în cazul 

investițiilor noi sau  

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcționării 

sistemului de irigații.  

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branșare (dacă este cazul)  

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă 

(dacă este cazul)  

 

13.1 AUTORIZAȚIA de PRODUCERE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA DE 

PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAȚIA de 

PRODUCERE, PRELUCRARE ȘI COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR  

13.2 Documente solicitate producătorilor agricoli: factura fiscala de achiziții a semințelor, și 

documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de analiza oficiala cu 

mențiunea „sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor 

menționate (ex:eticheta oficială).  

 

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ  

 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, terțele 

persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoțit 

de documentul de înființare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul 

director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Președintele Consiliului Director cât și de 

o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, 

pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 

solicitantul trebuie sa prezinte și Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Președintelui 

Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 

statutului, în vederea semnării acestor documente.  

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției 

proprii.  

 

16. PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii.  
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17.1 FIȘA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ 

ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE 

INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor 

care obțin după implementarea proiectului, un produs ecologic)  

17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 

inspecție și certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 

sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea 

obținerii unui produs existent).  

 

18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor 

agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potențialul 

agricol. 

 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul 

National de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea 

pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.  

 

20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producători din care să reiasă ca solicitantul și, 

dacă este cazul, terțele persoane cu care acesta încheie precontracte, are/au calitatea de 

membru a/al acesteia/acestuia, însoțit – statutul Cooperativei.  

20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau 

direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 

comercializării producției proprii.  

 

21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le 

poate aduce în scopul susținerii proiectului: ( de ex. copia autorizației de gospodărire a apelor a 

ANIF/entității care gestionează corpul de apă/ infrastructura de irigații la care se branșează 

solicitantul, etc )  

 

Atenție! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilității și al verificării 

criteriilor de selecție va include și consultarea informaților referitoare la solicitant și exploatația 

agricolă, deținute de instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc). 

 

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

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

  

Capitolul 16 -Anexe la Ghidul Solicitantului 

(www.galcodriibucovinei.ro) 
 

Anexa 1 - Model Cerere de finanțare 

Anexa 2 – STUDIUdeFEZABILITATEANEXAB 

Anexa 2 – STUDIUdeFEZABILITATEANEXAC 

Anexa 2.1 – Studiu de Fezabilitate conform HG 28/2008 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
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Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016 

Anexa 3 - ListaUATdinzonecu constrângerisemnificative 

Anexa3 - ListaUATdinzonecuconstrângerispecifice 

Anexa3 – ListaUATdinzonelemontane(ZM) 

Anexa 4 – ANEXAIlaTratatulde instituireal ComunitățiiEuropene (iulie 2015) 

Anexa5 – SintezastudiuluiprivindZonareapotențialuluideproducțieagricolă 

Anexa 6 – Lista AsociațiiloracreditatedeANZ 

Anexa 6 – Listaraseautohtone(indigene) 

Anexa 7 – CalculatorCodBunePractici Agricole 

Anexa8 – Coduldebunepracticiagricole (decembrie 2016) 

Anexa9 – ModelContractde Finanțare 

Anexa 10 – TabelcalculcoeficiențiSOM19.2 

Anexa 11 - Listaactelornormativeutile 

Anexa 12 – Instrucțiunievitarecreare condițiiartificialeaccesareaPNDR2020 

Anexa 14 – ZoneVulnerabilela Nitrați (ZVN)conformOrdinului1552 

Anexa 15 – AngajamentpropriarăspunderePRIVINDUTILIZAREA COFINANȚĂRII 

Anexa 16 - Declarație raportare GAL 

Anexa17 - Fișa măsurii M6 conform SDL 

 

 

 

 

 


