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INFORMAŢII GENERALE 
 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Măsurii M1/3A – 

„Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor locale” elaborat  de Asociaţia Grup de 

Acţiune Locală ”Bucovina de Munte”, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, şi constituie un suport 

informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice.  

 

ATENȚIE! Informațiile din fișele măsurilor din SDL 2014 – 2020 aprobată de către DGDR AM PNDR și cele 

din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 prevalează asupra oricăror informații 

din prezentul document. 

Ghidul solicitantului va fi aprobat de către Consiliul Director a G.A.L. ”Bucovina de Munte”! 

 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, 

precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista 

indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi 

acordurile care trebuie prezentate, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a 

documentelor necesare.   

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor 

legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată urmând a fi publicată pe pagina de 

internet www.bucovinademunte.ro. 

IMPORTANT!    

Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultați pliantele și îndrumarele editate de GAL, MADR 

și AFIR, disponibile la sediul GAL „Bucovina de Munte”, sediile Direcțiilor Agricole județene și sediile AFIR din 

fiecare județ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet 

www.bucovinademunte.ro , www.afir.info , www.madr.ro.  

De asemenea, pentru a obține informații despre FEADR ne puteți contacta direct la sediul nostru, prin 

telefon, prin email sau prin pagina de internet – vezi datele e contact de la finalul Ghidului solicitantului. 

 

http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/
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ATENȚIE! Prevederile prezentului ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de procedură 

pentru selecție, achiziții și plăti.  

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII, ABREVIERI ȘI LEGISLAȚIE 

 
1.1 DICȚIONAR 

  

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare 

a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;  

An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare în primul 

an sau actelor adiţionale în anii următori.  

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de 

finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru 

aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este 

asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  

Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi 

beneficiarul fondurilor nerambursabile;  

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei 

de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  

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

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul 

Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;  

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru 

verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;  

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de 

aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  

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

realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii şi care nu trebuie returnate – singurele 

excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de 

AFIR;  
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Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau 

consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii 

derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / 

funcţionalităţii iniţiale.  

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

activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  

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

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

închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.  

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, conform 

legislatiei în vigoare.  

Renovare – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor tehnice 

(vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) precum și lucrări de 

recompartimentare, modificări ce duc lasporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate, 

etc.) și al siguranțeiîn exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) în 

general,intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, fără 

posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației inițiale.  

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  

Valoare eligibilă a proiectului – 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 

confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;  

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care 

sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate 

prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; 

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

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;  
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1.2 ABREVIERI:  

 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol 

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

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor 

de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);  

GAL – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai sectoarelor public, 

privat și societatea civilă;  

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);  

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

Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.  

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a 

implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de 

Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale 

Uniunii Europene.  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  

 

1.3 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ 

 
Legislație europeană 

 

- R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

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

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

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

și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Rui (UE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului 
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- Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

- R (UE) nr. 651/2014 al Comisie de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat 

- R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, ajutoarele de minimis 

- R (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si completarile ulterioare, 

- R (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine 

animală cu modificarile si completarile ulterioare; 

- R (UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind 

produsele de origine animală destinate consumului uman cu modificarile si completarile ulterioare 

- R (UE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu 

legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de 

bunăstare a animalelor cu modificarile si completarile ulterioare, 

- R (UE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de 

instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul 

siguranţei produselor alimentare cu modificarile si completarile ulterioare .Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de 

garanții; 

- Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință 

și de actualizare, 

 

Legislație Națională 

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

completările și modificările ulterioare, 

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare 

- OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările 

ulterioare, 

- Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare, 
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- Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările 

ulterioare, 

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 

al populaţiei cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru 

marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală 

destinate consumului uman cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 

procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de 

vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 

activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 

nonanimală cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 

sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 

produse de origine animal cu modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE 
 

Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale 

U.E. și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și 

priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină 

soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor 

nevoi.   

Pentru teritoriul GAL, abordarea LEADER este importantă deoarece creează premisele unei dezvoltări 

durabile, bazate pe nevoi/ oportunități concrete de la nivel local, cu soluții care să funcționeze în acest context. 

Din acest motiv, un parteneriat între actorii relevanți de la nivel local, care să prioritizeze în mod pertinent 

nevoile de dezvoltare, este cea mai bună soluție de dezvoltare, iar LEADER oferă tocmai acest tip de abordare 

prin planificare și implementare coerentă.  

 O prioritate importantă pentru dezvoltarea teritoriului GAL ”Bucovina de Munte” este „P3 Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și gestionării riscurilor în agricultură” deoarece din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului 

pe anumite domenii ale agriculturii (creșterea animalelor), teritoriul are ca punct slab absența unităților de 

procesare. Astfel prin această măsură M1/3A – „Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor locale”  se intervine asupra acestei nevoi, însă pentru anumite produse cu potențial , cum ar fi 

carnea și lactatele, nu au doar o ”verigă” lipsă ci mai multe, deoarece în teritoriul GAL nu există decât producție 

primară. Pentru ca următoarele „verigi” să dea dovadă de sustenabilitate, nu este suficientă investirea în 

colectare sau procesare sau depozitare sau distribuție, ci trebuie asigurată o închidere cât mai completă a 

rețelei. Prin sprijinirea unor acțiuni sincronizate și integrate ale mai multor proiecte din lanțurile valorice, 

acestea se vor dezvolta mai complet, cu produse a căror valoare adăugată este realizată în teritoriu. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru încurajarea unor activități economice care lipsesc 

din teritoriu și de care este nevoie pentru ca produsele și serviciile să formeze un lanț valoric complet, care să 

aducă valoare adăugată 

 

2.1 CONTRIBUȚIA MĂSURII DIN SDL LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE 

 

Măsura are ca scop încurajarea unor activități economice de pe teritoriul GAL Bucovina de Munte, și 

contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 ”Îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 
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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”.  

 

2.2 OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE MĂSURII  

 

Obiectivul de dezvoltare rurală la care măsura contribuie este: ”Favorizarea competitivității agriculturii”  

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.. 

 Obiectivele specifice ale măsurii sunt:  

• Modernizarea şi restructurarea sectorului agroalimentar în vederea creşterii productivităţii muncii şi 

a accesului pe piaţă; 

• Creșterea gradului de prelucrare a produselor agricole primare din teritoriu; 

• Încurajarea investițiilor din sectorul agricol în vederea obţinerii de produse de calitate și complexitate 

crescută; 

• Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semi-subzistenţă. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  numărul 3 

”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură ”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 ”Investiții în active fizice”,alin. 1, 

mai exact litera (b). 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare, Mediu și Climă. 

- Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local la inovare prin finanțarea unor acțiuni care nu există în 

teritoriu, astfel având un element de noutate. Astfel, introducerea în teritoriu a unui depozit pentru flora 

spontană sau a unor unități de congelare și ambalare a produselor agricole, în absența prealabilă a unor astfel 

de activități pe teritoriul GAL Bucovina de munte, este o inovare. Având în vedere stadiul incomplet al tuturor 

lanțurilor valorice, toate proiectele care vor aduce completări acestor lanțuri vor fi elemente de inovare pentru 

teritoriu. Această măsură este astfel aliniată obiectivului transversal. 

-Mediu și climă: Măsura contribuie în 2 moduri obiectivului transversal mediu și climă:  

1. În primul rând, fiecare investiție trebuie să îndeplinească anumite criterii în ceea ce privește protecția 

mediului înconjurător: se vor finanța cu prioritate proiecte care respectă un set de reguli minime de protecția 

mediului și, mai mult, se vor încuraja proiecte care acordă o importanță cât mai mare componentei de mediu, 

prin criteriile de selecție;  
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2. În al doilea rând, una din problemele cu care se confruntă orice activitate econmică este consumul mare de 

energie din surse convenționale.  Astfel, o serie de proiecte ce se vor finanța vor asigura o contribuție directă 

la acest obiectiv transversal, prin: înlocuirea surselor de energie convențională cu cele regenerabile, reducerea 

emisiilor de carbon, creșterea eficienței utilizării energiei, asigurarea gestionării deșeurilor printr-o 

infrastructură corespunzătoare, contribuind astfel direct la acest obiectiv transversal. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M2/3A, M3/3A și M4/6A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura 1/3A ”Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor locale”, contribuie la realizarea Priorității 3„Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură”, împreună cu celelelate măsurile din SDL (Strategia de Dezvoltare Locală): M2/3A, M3/3A.  

 

 

2.3 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE 

 

Beneficiari direcți (grup țintă):   

 - Exploataţii agricole din teritoriul GAL din categoria IMM-urilor; 

 - Unităţi de procesare din categoria IMM-urilor din teritoriul GAL; 

  - Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

   - Cooperative agricole din teritoriul GAL. 

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:   

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

ulterioare;  

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;  

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările 

şi completările ulterioare);  

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările 

ulterioare);  
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 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare);  

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

modificările şi completările ulterioare);  

  Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, 

care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;  

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

ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;  

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

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

modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.   

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 

mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:   

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

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

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

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

 întreprinderi mijlocii - care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.  

  

Atenție! Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în 

categoria de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.    

o Întreprindere mare – întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru a fi 

considerata IMM.  

o Întreprindere autonomă - întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul 

social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe 

întreprinderi sau dacă una sau mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau 

din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.  

o Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată 

şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu 

una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale 

unei alte întreprinderi (din aval).   
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o Întreprindere legată - întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile 

de vot  în structura altor întreprinderi,  în amonte sau în aval, conform prevederilor art.  44 din Legea 

346/2004 cu modificările și completările ulterioare.  

Calculul numărului mediu de salariați şi a cifrei de afaceri ai solicitantului se  stabileşte conform 

precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4.  

  

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea 

proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data 

depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de 

întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte 

întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării 

proiectului şi în perioada de monitorizare.  

 

Beneficiari indirecți:   

-  populația locală aflată în căutarea unui loc de muncă; 

-  autorități publice locale. 

 

2.4 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

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

este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar 

documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

 

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de Finanţare vor fi depuse şi vor fi 

bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Cererii de Finanţare, LISTA 

DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M1/3A, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA 

CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse înainte de efectuarea contractării , se vor bifa 

căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL 

CONTRACTĂRII. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
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Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului și /sau a 

verificărilor în ONRC, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la 

semnarea contractului, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării 

experţilor AFIR, în bazele de date AFIR că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de 

solicitanți/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la 

finanțare, menţionate mai sus. 

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

măsură: 

 Introducerea de tehnologii și proceduri pt a dezvolta produse noi sau de o calitate mai bună și pentru a 

deschide noi piețe; 

 Crearea și/sau modernizarea rețelelor locale de colectare, facilităților de primire, depozitare, 

conservare, sortare și ambalare; 

 Instalații pentru tratamentul apelor menajere în procesare și marketing; 

 Organizarea și implementarea sistemelor de management de calitate și sigurață alimentară dacă sunt 

aferente investițiilor fizice ale proiectelor; 

 Investiții pentru conformarea cu standarde vor deveni obligatorii pentru ferme în viitor; 

 Prin această măsură se finanțează proiecte care asigură completarea lanțurilor valorice din teritoriu. În 

analiza diagnostic și în analiza SWOT a teritoriului se observă că există câteva lanțuri valorice incomplete 

(pe creșterea animalelor/lapte-lactate, colectarea florei spontane). În această perspectivă, sunt eligibile 

investițiile focalizate pe activități care să vină în imediata completare a acestor lanțuri valorice:  

-Pentru completarea lanțului valoric pentru lapte/produse lactate, investițiile eligibile ar fi: pentru crescătorii 

de animale dotarea cu sisteme de colectare și depozitare a laptelui, investiții pentru achiziționarea 

echipamentului de colectare a laptelui din teritoriu, investiții pentru procesarea 

acestuia/ambalare/distribuție-comercializare; 

-Pentru completarea lanțului valoric pentru carne (bovine/ovine/suine/păsări, în funcție de potențial): 

Investiții pentru sacrificare, investiții pentru abatorizare, investiții pentru 

depozitare/procesare/transport/comercializare; 

-Pentru completarea lanțului valoric de colectare a florei spontane (fructe de pădure, ciuperci, plante 

medicinale), spații de depozitare, procesare, ambalare, marcare, desfacere. 

 Crearea de mici magazine de desfacere a produselor obţinute din activităţi agricole. 

 Aceste acțiuni au un caracter exemplificativ și nu limitativ! 



 

15 
Ghidul Solicitantului G.A.L. ”Bucovina de Munte”– Măsura 1/3A – versiunea 01 
Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului 
se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL ”Bucovina de Munte”. Toate drepturile rezervate GAL ”Bucovina de 
Munte” 

 
 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei aferente angajamentului din cadrul 

Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în 

baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de instituţiile publice 

şi prezentate la momentul contractării (APM, DSP, DSVSA judeţene), cu cele din Certificatul de Urbanism, 

precum şi cu cele din documentele privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de 

investiţie. 

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa 

I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-

Anexa I precum și la investiții în sectoare de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod 

CAEN în Anexa 4 Domeniile de intervenție pentru finanțare ajutor de stat în scopul procesării 

produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii 

Europene în scopul obținerii de produse non-ANEXAI; 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care 

face parte din Anexa I la TFUE iar produsul rezultat este atât un produs inclus în Anexa I cât și un produs neinclus 

în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE (non-Anexa I), iar toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate 

şi sunt conforme cu prevederile acestei anexe – Anexa I la TFUE, precum și că proiectul propus vizează 

procesarea (prelucrarea) materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, prezentată ca Anexa aferentă 

la acest Ghid, iar produsul rezultat este unul din sectorul de activitate economică eligibil propus, respectiv 

un produs neagricol, adică neinclus în Anexa I, iar toate aceste informații sunt prezentate în Studiul de 

Fezabilitate şi sunt conforme cu prevederile Anexei 4 Domeniile de intervenție pentru finanțare ajutor de 

stat. 

 

Atenție!!!  
În obținerea produsului finit, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul agricol! 

 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;  

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani, de la ultima plată;  

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană;  

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de Munte;  

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-

economice  
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Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  

(1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv /veniturile sa 

fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 

întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular);  

(2) indicatorii economico - financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate;  

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare  

Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în 

dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul Constatator, 

a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a 

împrumutului (dacă este cazul).   

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

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei aferente angajamentului din cadrul 

Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în baza 

corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi din documentul emis de 

Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană.   

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-

veterinar și siguranță alimentară       

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, 

dacă este cazul.  

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește 

de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.  

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe 

ultimii trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează 

profitul, nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.  

 Dovada asigurării capacității și sursei de cofinanțare prin depunerea de documente emise de o 

instituţie financiară în original (extras de cont si/sau contract de credit). 

Se verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind angajamentul de a asigura 

cofinanţarea investitiei cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de 

cofinanţare. 
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Tipuri de servicii/acțiuni sprijinite  

Un proiect poate conține cheltuieli eligibile, dar și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate 

doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către 

beneficiarul proiectului.  

 

2.5 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Acțiuni eligibile:  

Prin această măsură de finanțare sunt eligibile atât proiecte care au parte de investiții cât și 

achiziții/dotare, pentru: 

 Introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi sau de o calitate mai bună și 

pentru a deschide noi piețe; 

 Crearea și/sau modernizarea retelelor locale de colectare, facilităților de primire, depozitare, 

conservare, sortare și ambalare; 

 Instalații pentru tratamentul apelor menajere în procesare și marketing; 

 Organizarea și implementarea sistemelor de management de calitate și sigurață alimentară dacă sunt 

aferente investițiilor fizice ale proiectelor; 

 Investiții pentru conformarea cu standarde vor deveni obligatorii pt ferme in viitor; 

 Prin această măsură se finanțează proiecte care asigură completarea lanțurilor valorice din teritoriu. În 

analiza diagnostic și în analiza SWOT a teritoriului se observă că există câteva lanțuri valorice incomplete 

(pe creșterea animalelor/lapte-lactate, colectarea florei spontane). În această perspectivă, sunt eligibile 

investițiile focalizate pe activități care să vină în imediata completare a acestor lanțuri valorice:  

- Pentru completarea lanțului valoric pentru lapte/produse lactate, investițiile eligibile ar fi: pentru crescătorii 

de animale dotarea cu sisteme de colectare și depozitare a laptelui, investiții pentru achiziționarea 

echipamentului de colectare a laptelui din teritoriu, investiții pentru procesarea acestuia/ambalare/distribuție-

comercializare; 

- Pentru completarea lanțului valoric pentru carne (bovine/ovine/suine/păsări, în funcție de potențial): Investiții 

pentru sacrificare, investiții pentru abatorizare, investiții pentru 

depozitare/procesare/transport/comercializare; 

- Pentru completarea lanțului valoric de colectare a florei spontane (fructe de pădure, ciuperci, plante 

medicinale),spații de depozitare, procesare, ambalare, marcare, desfacere. 
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 Crearea de mici magazine de desfacere a produselor obţinute din activităţi agricole. 

Aceste acțiuni au un caracter exemplificativ și nu limitativ. 

Prin această măsură investițiile sunt eligibile doar dacă la nivelul teritoriului se asigură 

complementaritatea cu alți actori economici. Această complementaritate trebuie să se manifeste în verigi 

alăturate pe lanțul valoric. De ex. dacă se dorește o intervenție pe procesarea laptelui și ambalare/distribuție 

aceasta este eligibilă doar dacă în teritoriu există deja producție de lapte. Astfel, se va face dovada prin anexarea 

la Cererea de finanțare a unei adrese/adeverințe/extras de la INS/APIA/Registrul agricol, etc. cu specificarea 

faptului că produsul agricol utilizat în cadrul investiției se regăsește în teritoriul GAL ”Bucovina de Munte”. 

 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor  

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 ;  

- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte de data de 

finalizare a acestuia  

- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de Munte.  

- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand. 

 

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente investițiilor:  

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau 

necorporale1, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:  

1. Cheltuieli aferente investițiilor corporale  

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;  

- construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2 - depozitare (materie primă 

/produse – sortare – condiționare – procesare - comercializare);  

- construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu 

efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi 

                                         
1 Investiţii corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.)  

  Investiţii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al 
cuvântului) de publicitate, cu studii etc.  
2 Exemple construcții pentru colectarea materiei prime: centre colectare, recepționare, răcire lapte; centre colectare, 
recepționare, sortare, ambalare ouă; centre colectare, recepționare, sortare, ambalare legume; stații colectare, uscare, 
calibrare, curățire cereale și semințe oleaginoase.  
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branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă 

prin proiect etc.;  

- pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile 

destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului 

veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;    

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing 1  de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport 

specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în 

cadrul lanțurilor alimentare integrate;  

Atenție!   

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, 

precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.  Vor fi considerate cheltuieli 

eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri 

adecvate activității descrise în proiect, următoarele:  

- Autocisterne,  

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru 

transportul mărfurilor alimentare), 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),  

- Rulote și autorulote alimentare;  

- Remorci și semiremorci specializate;  

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile! 

 

Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde  

impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;  

- cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi 

standarde în domeniul agro-alimentar, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare.  

- cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea 

produselor);  

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:  

                                         
1 Este considerată cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.  
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- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, 

dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

- Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului;  

- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a 

proiectului.   

 Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea 

eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de  3.200 euro:  

 înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;  

 etichetarea (crearea conceptului);  

 creare marcă înregistrată/brand . 

Atenție! 

În cazul proiectelor care vizează procesarea (prelucrarea) materiei prime care face parte din Anexa I la 

TFUE, iar produsul rezultat propus este un produs neagricol, adică neinclus în Anexa I ci conform cu prevederile 

Anexei 4 la Ghidul solicitantului, atunci activele necorporale, sunt eligibile, daca îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele condiţii:  

-trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care beneficiază de ajutor de stat, pentru activitatea care a 

beneficiat de finanțare;  

-trebuie să fie imobilizări amortizabile;  

-trebuie să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul 

să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/ 2004 al Consiliului din 

20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind 

concentrările economice];  

- trebuie să respecte procedura de achiziții și principiul rezonabilității prețurilor prin raportare la baza de date 

elaborată de AFIR și aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (la momentul când vor fi 

disponibile informații în baza de date).  

  Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile 

totale eligibile ale investiției inițiale. 
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Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile doar în cazul proiectelor care vizează 

procesarea (prelucrarea) materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, prezentată ca anexă aferentă a 

acestui Ghid iar produsul rezultat este un produs agricol, inclus în Anexa I la TFUE și astfel acestea sunt:  

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

privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din 

Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:   

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

necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 

2014 - 2020;      

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

de Fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare;   

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

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

- montaj.  

În cazul investiților ce vizează procesarea (prelucrarea) materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE 

iar produsul rezultat este un produs neagricol, inclus în Anexa 4 Domenii de intervenție eligibile  la Ghidul de 

finanțare,  cheltuielile privind costurile generale ale proiectului  pot fi sprijinite, numai pentru beneficiarii 

care au optat și pentru schema de minimis la depunerea Cererii de finanțare și care ulterior semnarii 

contractului, acceseaza și schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea 

implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea 

obținerii de produse neagricole”.  

Valoarea ajutoarelor de stat (stat și minimis)  nu trebuie să depășească 200.000 euro, indiferent de tipul 

investiției și intensitatea maximă a ajutorului de stat aferentă regiunii (județului) în care este amplasată 

investiția/investiția majoritară. 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 

anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  
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Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și cheltuielile de 

proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  

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

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

investiții în achiziții simple.  Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada 

implementării proiectului.  

De asemenea, în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt 

cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.  

 

REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR  

Valoarea ajutoarelor de stat (stat și minimis)  nu trebuie să depășească 200.000 euro, indiferent de tipul 

investiției și intensitatea maximă a ajutorului de stat aferentă regiunii (județului) în care este amplasată 

investiția/investiția majoritară. 

(1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate pentru investiții ce vizează procesarea 

(prelucrarea) materiei prime cuprinsă în Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este un produs neagricol 

ce se regăsește în Anexa 4 Domeniile de intervenție eligibile la Ghidul de finanțare,  pot fi cumulate 

cu: 

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite 

(costurile care se încadrează în categorii de cheltuieli eligibile diferite);  

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile (costuri care se încadrează în aceeași categorie 

de cheltuieli eligibile), care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are 

drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al 

ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentei Scheme.  

(2) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme se cumulează cu orice tip de ajutoare de 

minimis în raport cu aceleași costuri eligibile (costuri care se încadrează în aceeași categorie de cheltuieli 

eligibile), dacă un astfel de cumul nu conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute 

în Ghid. 

Atenție! Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică indiferent de momentul acordării finanțării, dacă 

proiectele sunt în derulare sau finalizate și de tipul de activitate în care sunt identificate costurile eligibile. 

Cumulul ajutoarelor se referă la însumarea totalității ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau a 

tuturor ajutoarelor de stat de care beneficiază o întreprindere pentru aceleasi costuri eligibile (aceeasi 
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categorie de cheltuieli eligibile). Sunt cumulate ajutoarele indiferent de sursa lor de finanțare (bugetul de stat, 

bugetele locale, fonduri U.E. etc).  

Cele două reguli de cumul (regula de minimis si regula de cumul a ajutoarelor de stat cu ajutoarele de minimis) 

asigură faptul că ajutorul acordat anterior unui beneficiar, însumat cu ajutorul solicitat în cadrul unei scheme 

de ajutor, nu conduce la depășirea intensităților sau cuantumurilor maxime admisibile precizate de 

reglementările U.E.  

În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de finanțare şi momentul semnarii Contractului de 

finanțare, întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, pentru aceleasi costuri 

eligibile, aceasta este obligată să prezinte la AFIR o Declaratie pe proprie raspundere rectificativă privind 

cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv de minimis), în sensul actualizarii declaratiei de la Depunerea Cererii de 

finanțare, prin care să menţioneze:  

‐ furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,  

‐ actul normativ în baza căruia s‐a acordat ajutorul,  

‐ actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare 

etc.,  

‐ data acordării,  

‐ valoarea în euro a ajutorului acordat. Echivalentul în euro se preia din respectivul act juridic, în cazul în care 

este menţionat, sau se determină valoarea în euro a ajutorului acordat la cursul de schimb stabilit de B.N.R., 

valabil la data acordării ajutorului, conform respectivului act juridic.  

Valoarea ajutoarelor de stat (stat și minimis)  nu trebuie să depășească 200.000 euro, indiferent de tipul 

investiției și intensitatea maximă a ajutorului de stat. 

În vederea asigurării rezonabilității preţurilor trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:  

-încadrarea în limitele de preţuri din Baza de Date cu Prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată 

pe pagina de internet a AFIR, pentru bunurile care se regăsesc în BDPR;  

-prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă 

pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.  

-prezentarea în cadrul Studiului de Fezabilitate a declaraţiei proiectantului semnată privind sursa de prețuri 

pentru lucrările prevăzute în proiect.  

Document justificativ – Declarația pe proprie raspundere cu privire la respectarea cumulului ajutoarelor de stat 

(inclusiv ajutoare de minimis). 
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1.6 TIPURI DE OPERAȚIUNI ȘI CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie 

suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.  

 

Nu se pot finanța investițiile care se încadrează în următoarele categorii de cheltuieli:  

• Producția de biocombustibili și peleți;  

• Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj.  

• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al 

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, măsura  –Investiții, capitolul (A) Producția sau 

comercializarea produselor vinicole -investiții realizate de către întreprinderile vinicole.  

• Investiții finanțate prin Programul Național Apicol 2017-2019:   

- în cazul cooperativelor următoarele achiziţii: maturator, centrifugă;  

- pentru toţi solicitanţii - achiziţia de încălzitor miere.  

Cheltuielile neeligibile generale sunt:   

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

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

costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a 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 achiziția de cap tractor;  

• construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  

• spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli 

de protocol, spații de cazare etc.  

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

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

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

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

în condițiile menționate în M17;  

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;   

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

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

• costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;  

• achiziționarea de clădiri. 

 

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:   

• Contribuția în natură;   

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;   

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  

Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție suportată 

prin cheltuieli eligibile cât și partea de investiție realizată prin cheltuieli neeligibile. 

 

2.7 VALOAREA MAXIMĂ A FONDURILOR NERAMBURSABILE (INTENSITATEA SPRIJINULUI)  

 

Cheltuiala publică totală pentru Măsura M1/3A – Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate 

a produselor locale este de 128.248 €. 

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.  

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 64.124 €. 

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri 

de producători/cooperative agricole și 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi și poate fi 

majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiţia ca rata maximă a sprijinului combinat să nu 

depăşească 90 %, în cazul:  operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI. 

 

Tipul sprijinului  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. 

(UE) nr. 1305/2013.  

 

2.8 PRINCIPIILE ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 
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  Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru cele 7 criterii: Relevanță, Integrare, 

Eficiență, Sustenabilitate, Inovare, Mediu și climă, Locuri de muncă: 

a) Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă identificată ca fiind 

relevantă la nivel local. Se va prezenta situația actuală și o proiecție a situației ulterioară implementării 

proiectului, evidențiind diferențele benefice pe care proiectul le aduce. Un criteriu minim în ceea ce privește 

relevanța este existența în teritoriu a unor actori care să desfășoare activități care se află pe lanțul valoric sub 

activitatea solicitantului. Modalitatea de punctare a acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare. 

b) Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură contribuie la 

atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. Se va evalua modul în care 

proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii SDL, cum anume contribuie la 

obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia. De asemenea, cu cât proiectul demonstrează că prin 

implementarea sa completează un lanț valoric mai dezvoltat în cadrul teritoriului, cu atât punctajul pentru acest 

criteriu va fi mai mare (deoarece contribuie mai mult la valoarea adăugată care va fi menținută în teritoriu). 

c) Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: respectarea rezonabilității 

cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a proiectului și activităților acestuia. Vor fi favorizate 

proiectele care au stabilită o metodologie clară de monitorizare a grupului țintă și de evaluare a impactului 

proiectului. Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

d) Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a activității după finalizarea 

proiectului. Fiind vorba de activități economice, în cererea de finanțare se vor specifica (pe baza unor estimări 

reale) veniturile și cheltuielile ulterioare, fiind analizate pentru a dovedi prosperitatea economică a afacerii.  

e) Inovare: atingerea obiectivului transversal de inovare, este realizată implicit în cele mai multe cazuri în cadrul 

acestei măsuri, deoarece aceste investiții fiiind destinate să acopere o verigă lipsă din cadrul lanțului valoric, 

este evident că ceea ce se dorește a fi implementat nu mai există în cadrul teritoriului, și deci este inovativ 

pentru acesta. Mai mult, prin grila de punctaj se vor acorda puncte suplimentare la acest criteriu. 

f) Mediu și climă: în cadrul acestui criteriu se urmărește alinierea la obiectivul transversal de protecție a 

mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice, astfel: 

- proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător (ex.utilizarea de materiale exologice, a 

unor surse de energie neconvenționale, a echipamentelor cu un consum energetic/de apă eficient);  

-minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau susținerea colectării seletive a deșeurilor, creșterea gradului 

de recuperare și reciclare a deșeurilor, prin utilizarea in activitatea proprie a produselor secundare, și 

gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului 

și sănătății umane; 
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g) Locuri de muncă: în cadrul acestui criteriu se urmărește promovarea cu prioritate a proiectelor care creează 

noi locuri de muncă, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. Modalitatea de punctare a acestui criteriu 

este detaliată în fișa de evaluare a proiectelor.   

 

Nr. 

Crt. 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.  

 

Relevanță 

Principiul produsului cu înaltă 

valoare adăugată/prioritar 

pentru zonă  

Din lista produselor 

agricole se vor puncta 

acele proiecte care 

promovează investiții 

care cuprind cel puțin 

unul din următoarele 

produse: 

 Lapte și produse 

lactate; 

 produse din carne; 

 produse derivate 

din flora spontană 

(ciuperci, plante 

medicinale, merișoare, 

etc); 

 produse derivate din 

nuci, mere, alune, 

castane, zmeură, 

trandafir, măceș, 

mure, afine; 

 legume/fructe; 

 miere și produse 

apicole;  

 produse 

agroalimentare 

 

15 p. 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezent și 

demonstrat în 

previziunile 

economice din 

cadrul Studiului de 

fezabilitate 



 

28 
Ghidul Solicitantului G.A.L. ”Bucovina de Munte”– Măsura 1/3A – versiunea 01 
Informațiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului 
se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul GAL ”Bucovina de Munte”. Toate drepturile rezervate GAL ”Bucovina de 
Munte” 

 
 

2.  

Integrare 

Complementaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

Se vor puncta Solicitanții care 

au aplicat in cadrul măsurilor 

M2/3A și/sau M3/3A. 

 

• Beneficiari ai unui 

proiect finanțat prin 

măsura M2/3A 

 

5 p. 

Se vor lua max. 10 

puncte 

 

Se va anexa dovada 

depunerii unui 

proiect, de către 

același solicitant, 

pentru una din 

măsurile M2/3A 

si/sau M3/3A. Daca 

a depus cate un 

proiect pentru 

fiecare din cele 2 

masuri, punctajul 

total este cumulativ, 

respectiv 10 puncte. 

• Beneficiari ai unui 

proiect finanțat prin 

măsura M3/3A 

 

5 p. 

3.  

Eficiență 

Crearea lanțiurilor alimentare 

  

Investiții în unități de 

procesare care vizează 

crearea lanțului 

alimentar integrat, 

respectiv: colectare, 

procesare, depozitare 

și comercializare 

25 p. 

Se vor lua max. 25 

puncte 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezent și 

demonstrat în 

Studiu de 

fezabilitate 

Investiții în unități de 

procesare care vizează 

crearea lanțului 

alimentar integrat, 

respectiv integrează 2 

componente din lanțul 

alimentar 

22 p. 

Investiții în unități de 

procesare care vizează 

crearea lanțului 

alimentar integrat, 

respectiv interează 1 

componentă din lanțul 

alimentar 

20 p. 
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4.  

Sustenabilitate 

Asigurarea sustenabilității 

proiectului 

Se va puncta dacă prin 

investiție se va descrie 

cum proiectul 

generează creștere 

economică la nivelul 

solicitantului, astfel: 

 Creșterea veniturilor 

din activitatea 

economică în procent 

de minim și inclusiv 

10%; 

15p. 

Se vor lua max. 15 

puncte 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezent și 

demonstrat prin 

Studiu de 

fezabilitate/Anexa 

cu privire la 

indicatorii financiari 

 Creșterea veniturilor 

din activitatea 

economică în procent 

de minim și inclusiv 5% 

10 p. 

5.  

Inovare 

Principiul depunerii proiectelor 

ce promovează inovarea 

Se vor puncta proiecte 

de investiții care 

propun realizarea unor 

investiții inovative la 

nivelul  teritoriului GAL  

 

10 p. 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezent și 

demonstrat în 

Studiu de 

fezabilitate 

6.  

Mediu și climă 

Investiții în eficientizarea 

clădirilor cu efecte pozitive 

asupra mediului și climei prin 

reducerea consumului de 

energie 

Dotarea clădirilor cu 

sisteme care utilizează 

energie regenerabilă, 

utilizarea unor 

materiale naturale și 

biodegradabile 

sau 

Utilizarea câtor mai 

puține resurse 

materiale și acestea să 

fie prietenoase 

mediului 

 

 

15 p. 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezent și 

demonstrat în 

Studiu de 

fezabilitate/Deviz 

General/Deviz 

Financiar 

7.  

Crearea de locuri de muncă  

Numărul de locuri de muncă 

nou create cu normă întreagă 

sau cu jumătate de normă 

Minim 2 locuri de 

muncă nou create  
10 p. 

Se vor lua max. 10 

puncte 

 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

1 loc de muncă nou 

creat 
5 p. 
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lucru este prezent și 

demonstrat în 

Studiu de 

fezabilitate 

TOTAL 100 p.  

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus menționate.  

Pragul minim pentru sesiune este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate 

beneficia de finanțare nerambursabilă. 

* Colectarea reprezintă aprovizionarea cu  materie primă agricolă de bază direct de la producători, fără 

intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar.   

**Comercializarea se poate realiza:  

- prin desfacerea produselor direct către consumatorul final (ex. magazin la poarta unității (investiții noi 

și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de 

modernizare), magazin on-line cu distribuire prin logistică proprie, rulote /autorulote alimentare, automate 

alimentare –Toate aceste tipuri de comercializare reprezintă  comercializarea directă;  

- prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedită prin 

intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct). Intermediarii pot fi: comercianții cu amănuntul, 

deținătorii de unități turistice, restaurante, unități de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, , ferme 

zootehnice etc.). Titulatura de intermediar poate fi deținută de una sau mai multe persoane juridice care 

îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator, cu care solicitantul are 

precontract /contract, comercializează aceste produse direct către consumatorii finali.  

În categoria „consumator final” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct nutrețuri 

combinate produse de fabricile de profil, situație în care se vor prezenta precontracte/contracte cu acești 

consumatori.  

2.9 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII  

 

Aria de aplicabilitate a Măsura M1/3A – "Proiecte de investiții pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor locale" este teritoriul acoperit de Asociația Grup de Acțiune Locală ”Bucovina de Munte” și 

cuprinde umătoarele UAT-uri: Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundu Moldovei, Pojorîta, Sadova, 

Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Moldovița. 
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CAPITOLUL 3.  ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 
 

 

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor efectuate în 

prealabil de către beneficiar.  

Un solicitant poate depune în același timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din SDL GAL 

Bucovina de Munte/PNDR pentru a fi finanțate prin FEADR. 

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările 

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

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

europene si naționale in vigoare.  

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 acest sens, vă recomandăm să studiaţi anexa la Ghidul solicitantului - Instructiuni privind evitarea creării 

de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 pentru evitarea oricăror situaţii conflictuale cu 

organismele de control.  

 

  

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

 

Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative, 

conform listei documentelor (partea E din Cererea de finanțare), legate în trei exemplare (1 original + 2 copii) 

astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.  

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil 

în format electronic, la adresa www.bucovinademunte.ro .   

Se vor utiliza ultimele versiuni de Cereri de finanțare publicate în cadrul sesiunii de proiecte, în funcție 

de specificul fiecărui proiect.  

http://www.bucovinademunte.ro/
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1. Pentru investițiile în care prin proiectul propus se vizează prelucrarea  materiei prime care face 

parte din ANEXA I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), iar produsul rezultat 

este un produs inclus în Anexa I la TFUE se va utiliza Anexa 1- Cererea de finanțare. 

2. Pentru investițiile în care prin proiectul propus se vizează procesarea și marketingul produselor 

agricole în vederea obținerii de produse neagricole se va utiliza Anexa 2 - Cererea de finanțare. 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Bucovina de Munte, Localitatea Pojorîta, str. Putna, 

nr. 551, cod poștal: 727440, jud. Suceava, România, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, în 

perioada prevăzută în cadrul apelului de selecție.  

 

3.1.1 Completarea Cererii de Finanțare 

 

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. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu 

un OPIS, asumat de solicitant prin semnătura, cu următorul conținut:  

Titlul complet al proiectului  

Nr. crt.  Titlul documentului  Nr. Pagina (de la..... pâna la.....)  

Semnătura solicitantului  

 

Pagina OPIS este pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. 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.  

La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data de 01 ianuarie a 

anului în curs, 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, prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de finanțare  cu 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului 

de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R 1305/2014, 

 

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.  

Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată.  

Pe toată perioada derulării Contractului de finanțare încheiat cu GAL DMS/AFIR beneficiarul este obligat 

să informeze asupra oricărei forme de ajutor de stat primit pentru susținerea proiectului.  

Beneficiarul depune astfel, Declarația privind ajutoarele de stat, la sediul GAL Bucovina de 

Munte/Autorității Contractante în termen de maximum 15 zile de la data obținerii ajutorului de stat dar nu mai 

târziu de data depunerii primei plăți ulterioară obținerii ajutorului și concomitent cu aceasta depune bugetul 

modificat prin care diminuează ajutorul nerambursabil.  

Valoarea sprijinului se diminuează în condițiile în care, prin cumularea valorii ajutorului de stat primit, 

cu valoarea totală nerambursabilă a proiectului selectat se depășește intensitatea sprijinului aprobat în 

conformitate cu prevederile PNDR (100%).  

3.1.2 Depunerea  dosarului Cererii de Finanțare 

 

Dosarul cererii de finanţare cuprinde cererea de finanţare completată şi documentele ataşate (conform 

listei documentelor cererii de finanţare). 

Fiecare exemplar al dosarului cererii de finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 

total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau 

înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila/semnătura 

solicitantului. Scanarea dosarului se va face după finalizarea dosarului (paginare, menţiune conform cu 

originalul). 

Dosarul se va depune în 2 exemplare (1 original și 1 copie), împreună cu formatul electronic (CD cu 

dosarul Cererii de Finanțare scanat și Cererea de Finanțare în format editabil) și documentele originale (pentru 

care a atașat copii în dosarul original).  

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv 

„COPIE ”.   Dosarele vor fi numerotate, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către solicitant. 
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Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanțare, în afara 

celor 2 exemplare depuse la GAL Bucovina de Munte.  

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este precizat 

în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, prin procura legalizată, 

în original.  

Dosarele se depun la sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală ”Bucovina de Munte” situat în comuna 

Pojorîta, str. Putna, nr. 551, jud. Suceava sub forma Cererii de finanțare și a documentelor anexă cerute în 

Ghidul Solicitantului aferent apelului de selecție.  

La înregistrare proiectului, secretariatul GAL Bucovina de Munte va elibera o Foaie de depunere care 

atestă înregistrarea proiectului. Aceasta va cuprinde următoarele informații: beneficiar, titlu proiect, măsură de 

finanțare în care se încadrează proiectul, numărul și data înregistrării.  Verificarea Cererii de Finanțare se 

realizează conform formularelor  de verificare.  

Echipa de implementare a GAL Bucovina de Munte asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească.  

 Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de finanțare aparține solicitantului.  

 

3.2 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

 

a) Verificarea conformității cererii de finanțare  

Verificarea conformității Cererii de Finanțare și a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fișei de Verificare a 

Conformității”, elaborată de GAL Bucovina de Munte în termen de 2 zile de la depunerea proiectului. 

Se va verifica dacă:   

- cererea de Finanțare este corect completată;  

- este prezentată atât în format tipărit, cât și în format electronic;  

- anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente, precum și valabilitatea acestora (dacă 

este cazul).  

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

neconform.   

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt 

descoperite de experții verificatori ai GAL Bucovina de Munte, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi 
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corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate explicit în documentele anexate 

Cererii de Finanțare.  

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanțare nu este considerată eroare de formă.  

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Bucovina de Munte după evaluarea conformității pentru 

a fi înștiințat dacă Cererea de Finanțare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconformității.  

Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură fișa de verificare a conformității. În cazul în care 

solicitantul nu dorește să semneze de luare la cunoștință, expertul va consemna acest fapt pe fișa de verificare 

a conformității prin mențiunea “Solicitantul refuză să semneze”  

 După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante:  

- cererea de Finanțare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 

verificare;  

- cererea de Finanțare este declarată neconformă, caz în care două exemplare ale cererilor de 

finanțare (originalul și o copie) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, 

încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.  

Cererile de Finanțare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți 

în cadrul aceleiași sesiuni de finanțare - dacă sesiunea mai este deschisă - sau în cadrul următoarei sesiuni de 

finanțare lansate de GAL Bucovina de Munte pentru aceeași măsură. Aceeași Cerere de Finanțare poate fi 

declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor.   

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o 

mai poate redepune în aceeași sesiune de depunere a proiectelor de investiții.   

Rezultatul etapei de verificare a conformității este completarea Fișei de verificare a conformității.  

 

b) Verificarea eligibilității cererii de finanțare  

Persoanele implicate în procesul de evaluare vor completa o declarație pe propria răspundere privind 

evitarea conflictului de interese. 

Verificarea eligibilității se realizează pe baza „Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate”, elaborată 

de GAL Bucovina de Munte.   

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

- verificarea eligibilității solicitantului;  

- verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;   

-  verificarea bugetului indicativ al proiectului.  
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În situația în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare expertul întocmește o 

Fișă de solicitare a informațiilor suplimentare, în care se solicită documentele suplimentare și care se va 

transmite la solicitant.  

Solicitantul trebuie să trimită prin poștă informațiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii fișei sau să le predea experților tehnici.    

Solicitarea informațiilor suplimentare se va face în următoarele cazuri:  

- documentația tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate, sau 

există informații contradictorii în interiorul ei ori față de cele menționate în Cererea 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 în care 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 în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există 

diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect.  

După verificare pot exista două variante:  

- Cererea de Finanțare este declarată eligibilă, caz în care se va trece la următoarea etapă de 

verificare;  

- Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă, caz în care două exemplare ale Cererilor de 

finanțare (originalul și o copie) vor fi restituite solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, 

încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Al treilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare 

declarate neeligibile va rămâne la GAL Bucovina de Munte, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, 

DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).   

Cererile de Finanțare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant în 

cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Bucovina de Munte pentru aceeași măsură.    

Rezultatul verificării este completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând verificarea 

efectuată de expert. Bifele din Fișa de verificare se fac pe baza verificării documentare.   

 

 3.3 VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANȚARE 

 

Verificarea pe teren se realizează de către:  

- GAL Bucovina de Munte – pentru Cererile de Finanțare depuse de către beneficiarii publici/privați;  
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- OJFIR – pentru Cererile de Finanțare verificate prin sondaj.  

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse in anexele tehnice și administrative 

cu elemente existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate, 

pe baza documentelor, (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea 

răspunsurilor.  

În urma acestor verificări pot exista doua situații:  

 proiectul este neeligibil;  

 proiectul este eligibil si va avea un punctaj.  

 

3.4 SELECȚIA PROIECTELOR 

 

GAL Bucovina de Munte va asigura transparența procesului de selecție a proiectelor depuse, sens în 

care la aceste selecții va fi invitat să ia parte la procesul de selecție și un reprezentant al Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean.  

Persoanele implicate în procesul de selecție vor completa o declarație pe propria răspundere privind 

evitarea conflictului de interese. 

Selecția proiectelor se realizează pe baza Procedurii de evaluare și de selecție a proiectelor precum și 

Fișei de Verificare a Criteriilor de Selecție, elaborată de experții GAL Bucovina de Munte.  

Se vor respecta criteriile formulate în SDL, respectiv punctajele și Ghidul solicitantului validate de 

Consiliul Director pentru fiecare criteriu în parte.  

Perioada de desfășurare a procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse este de 30 de zile de 

la data depunerii Cererilor de Finanțare până la data publicării Raportului de Selecție Intermediar. 

Toate proiectele declarate eligibile în etapa precedentă vor intra în procesul de selecție.  

Comitetul de Selecție a Proiectelor este organul cu responsabilitate în procesul de selecție a proiectelor 

și este alcătuit din 9 membrii, din care 66,66% sunt din mediul privat și 33.34% din societatea civilă. Comitetul 

de Selecție a Proiectelor va fi asistat de personalul tehnic angajat al GAL Bucovina de Munte.  

Experții din cadrul GAL Bucovina de Munte vor puncta fiecare proiect, conform criteriilor de selecție 

prestabilite, prezentate și explicate în apelul de selecție.    

În urma procesului de acordare a punctajului, echipa GAL Bucovina de Munte elaborează un 

centralizator al fișelor de selecție, care va conține punctajul aferent fiecărui criteriu, precum și punctajul total 

al proiectului.  
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Comitetul de Selecție a Proiectelor, având ca document de lucru fișele propuse de experții din cadrul 

echipei de implementare, va stabili și valida varianta finală a fișei de selecție.  

Comitetul de Selecția a Proiectelor va întocmi, în cadrul aceleiași ședințe de lucru, un Raport de Selecție 

Intermediar, care va conține lista proiectelor selectate, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, 

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

iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie a 

Proiectelor care au participat la evaluare, de către reprezentantul CDRJ care participă ca observator la procesul 

de selecţie, va fi avizat de către reprezentantul legal și va fi publicat pe site-ul www.bucovinademunte.ro. 

În ziua următoare publicării solicitanții vor fi notificați privind rezultatul evaluări. În termen de 3 zile aceștia pot 

depune contestații. 

 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor  

  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este organul cu responsabilitate în procesul de soluționare a 

contestațiilor și este alcătuită din 3 membrii și are rolul de a soluționa contestațiile primite ca urmare a 

definitivării procesului de selectare a proiectelor. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi asistată de 

personalul tehnic al GAL Bucovina de Munte.  

Contestațiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de selecție Intermediar pe site-ul 

www.bucovinademunte.ro în termen de 3 zile.   

Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește un Raport de contestații, în termen de 2 zile, pentru fiecare 

măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestațiilor.  

După publicarea raportului de soluționare a contestațiilor se notifică beneficiarii, apoi se publică 

Raportul de selecție final care va fi semnat de CDRJ și se vor notifica solicitanții. 

  După publicarea Raportului de selecție final, reprezentantul GAL împreună cu solicitantul sau un 

împuternicit al acestuia vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL împreună cu documentele 

administrative, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL. 

 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de:  

- Va fi aprobat proiectul prin care se vor crea cele mai multe locuri de muncă; 

http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.bucovinademunte.ro/
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- Va fi aprobat proiectul care investește procentul cel mai mare pentru componenta mediu și 

climă din total investiție. 

 

3.5 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR 

 

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea Raportului final de 

selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la OJFIR Suceava. Aici vor fi efectuate verificarea 

conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor depuse, iar proiectele care vor trece de aceste două etape vor parcurge 

etapa de contractare cu AFIR.  

La depunerea proiectului la OJFIR Suceava   trebuie să fie prezenţi atât solicitantul (reprezentantul legal 

sau un împuternicit al acestuia, cât şi un reprezentant al GAL Bucovina de Munte. În cazul în care solicitantul 

doreşte, îl poate împuternici - prin procură  (în original), pe reprezentantul GAL Bucovina de Munte să depună 

proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.   

 

3.5.1 Verificarea încadrării proiectelor 

 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul 

OJFIR/CRFIR.    

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din 

Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR 

poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare 

(formular E3.4L) în etapa de verificare  a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura 

informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de 

către solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la 

GAL/AFIR.  

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:  

•  Partea  I  – Verificarea conformității documentelor  

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența fișelor de 

verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a 

Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului 

de interese. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de 
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selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de 

selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței 

apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. 

Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față 

de prevederile din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită 

de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să 

avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această 

persoană este mandatată în acest sens.  

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data 

depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind modificarea 

Acordului-cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea 

Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal 

între GAL și AFIR.   

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării 

punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, 

proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se 

poate face în baza aceluiași Raport de selecție.     

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. 

În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare 

se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe 

aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă 

redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca 

urmare a selecției periodice.  

•  Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului  

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv 

utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea 

măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de 

intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici 

corespunzători domeniului de intervenție.   

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza 

unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot 
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reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași 

măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.   

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect  de două ori 

pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a 

proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.    

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) , nu 

va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.  

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de 

Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și 

contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL.  

   

3.5.2 Verificarea eligibilității 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul 

de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat 

verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului 

(E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în 

domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv 

cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a 

încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la 

Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat 

eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la Cererea de Finanțare, odată cu documentele 

solicitate în vederea contractării.    

  Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a 

Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea 

documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte 

programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare.  

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – 

cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 

animare“.   

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația 

în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de 
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Finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot 

asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), 

extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 

corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se 

va da numai după verificarea pe teren.   

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă 

este cazul, în următoarele situații :   

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;  

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;  

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu 

sunt conforme) ;  

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea Cererii de Finanțare;  

- necesitatea corectării bugetului indicativ.   

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de 

alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul 

depunerii Cererii de Finanțare.  

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură 

dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de 

natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 

cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte 

integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot 

solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare 

solicitate inițial.   

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile 

de către OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat 

în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la 

GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute 

vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de 

selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii 

de Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din 
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cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale 

contestații etc.).    

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor 

completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu Cererea de 

Finanțare.  

Notă  

După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la 

existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în 

urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate 

neconforme/neeligibile.  

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a  eligibilității, solicitanţii ale căror 

cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor 

vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a 

formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.  

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de 

către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la 

cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre 

soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.   

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și 

analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus 

și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru 

proiectul depus.  

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data 

înregistrării la structura care o soluționează.  

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e-mail, cu 

confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind 

contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.   

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către 

experții verificatori, solicitantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de 

finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul 

și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.  
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CAPITOLUL 4 CONTRACTAREA FONDURILOR 

 

 
4.1 PREVEDERI COMUNE  

  

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

cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul 

de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va 

cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de 

Cererea de Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în care 

solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și 

nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.   

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și 

schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(Cod manual: M01–01).   

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor 

respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și 

schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(Cod manual: M 01–01)/modificare contracte -  Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: 

Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale 

cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.   

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro-

leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul 

semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene 

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

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți 

va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata 

respectivă.  

  

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
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Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.  

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are obligația 

de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente 

Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul 

aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.   

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de 

finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format electronic 

(CD).  

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului 

dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică 

suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare 

a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o 

notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești.  

 

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin forfetar) a 

contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la 

colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.   
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CAPITOLUL 5 IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR/DECIZIILOR DE FINANȚARE 
 

5.1 DERULAREA CONTRACTELOR DE SERVICII 

 

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în 

Cererea de Finanțare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor 

şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să respecte prevederile Contractului de 

finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile 

Ghidului de implementare a Submăsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului.   

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, 

aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.   

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

Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. Principalele 

documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 

sunt:   

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

proceduri;  

• Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în funcție de tipul de 

beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor privați) /CRFIR (în cazul beneficiarilor publici);  

• Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare plăți.    

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic de 

implementare prezentat în cadrul Cererii de Finanțare și pe baza rapoartelor de activitate transmise de 

beneficiar.   

 

5.1. Verificarea raportului de activitate (intermediar sau final)  

  

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în care 

solicită tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea tranșelor 

intermediare de plată. Rapoartele se depun în format electronic (CD), însoțite de adresă de înaintare, cu 

încadrarea în termenul de maximum 10 zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută de Raportul de 

activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.    

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.  
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Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de 

înaintare, la OJFIR, în termen de maximum 10 zile de la încheierea activităților aferente proiectului. Eventualele 

anexe, care nu pot fi scanate, se pot depune letric.   

Rapoartele de activitate intermediare/final vor conține perioada de referință, descrierea activităților care 

urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora, gradul de implicare a fiecărui expert 

în cadrul proiectului, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și 

rezultatele obținute, precum și documente justificative  pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale 

relevante, elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate 

de presă etc.).   

Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi a evenimentului și trebuie să includă rubrici privind 

numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături. De 

asemenea se va indica durata evenimentelor și locul  de desfășurare. Experții responsabili de realizarea 

evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea confidențialității asupra datelor înscrise în listele de prezență 

și de a le furniza doar beneficiarului și reprezentanților Autorității Contractante.     

  

Atenție!   

- Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, la alte 

evenimente care vizează aceeași tematică (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de 

programare 2007 - 2013). Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza în baza declarației pe propria 

răspundere, semnată de către fiecare participant la evenimentele organizate în cadrul proiectului, care va fi 

atașată la Raportul de activitate.  

- Nu este permisă realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul elaborării unor 

monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în cadrul altor programe de finanțare 

nerambursabilă (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013).  

- Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor 

proiecte similare, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțate printr-un 

proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013).  

  

Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/informare, 

expertul CE SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de prezență la aceste activități au completat 

și chestionarele de evaluare. Dacă nr. chestionarelor este mai mic de 70% din nr. persoanelor participante, 

activitatea respectivă nu va fi avizată. De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu 

note mai mici de 3, activitatea nu va fi avizată. În cazurile de mai sus, Raportul va fi neavizat, expertul va înscrie 

în rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, cheltuielile aferente 

acestora nu vor fi decontate.  
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Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate final va 

cuprinde toate activitățile din Cererea de Finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată.  

Experții CE SLIN OJFIR vor urmări ca activitățile care nu au fost avizate la verificarea pe teren (prezintă 

bifa ”NU” în cadrul “Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de activitate (intermediar sau final) 

ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată.  

Concluzia verificării (avizat/ neavizat) menționată în Raportul de activitate (intermediar/final) este 

comunicată beneficiarului de către expertul CE SLIN OJFIR în termen de maximum șase zile de la primirea 

Raportului, prin intermediul formularului D1.4L- Notificarea de avizare/ neavizare a Raportului de activitate 

(intermediar/final).   

În cazul neavizării, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul  de activitate intermediar/final 

(ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de verificare a Raportului de 

activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de cinci zile de la primirea înștiințării. În cazul 

neavizării Raportului final de activitate, termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu 

maximum 10 zile. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii 

inițiale.   

Raportul de activitate (intermediar/final) mai poate fi redepus o singură dată. În situația în care, după 

redepunerea Raportului de activitate,  se constată că  beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, Raportul de 

activitate va fi avizat/nu și-a însușit observațiile OJFIR sau nu a exclus din Raport activitățile neavizate, Raportul 

de activitate nu va fi avizat.   

Raportul de Activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată.  

  

5.2 ACHIZIȚIILE 

 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile 

de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 

2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante.   

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

contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.  
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5.3 PLATA 

  

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

conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de 

GAL.   

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L conform 

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta.  

  

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

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

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

care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. 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 analizării contestației, 

viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea 

contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

finanțare.   

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

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de 

depunere a dosarului de plată la AFIR.   

 

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

efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL. 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată 

(anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR  www.afir.info.    

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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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.   

 

5.4 MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

Perioada de monitorizare a proiectului și obligațiile beneficiarului privind investiția pentru care a primit 

sprijin: 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie 

să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat 

de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti. 

În vederea monitorizării proiectului, solicitantul va asigura accesul experților GAL la amplasamentul 

investiției și va furniza acestora documente financiar contabile, care justifică utilizarea fondurilor în 

conformitate cu obiectivele proiectului, pe toată perioada de execuție a proiectului, inclusiv în perioada de 

monitorizare. 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se 

adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă. 

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește 

publicarea pe site‐ ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect). 

  

 

 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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CAPITOLUL 6 INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 
 

6.1  DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE 

 

6.1.1 Documente necesare întocmirii cererii de finanțare – la DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

 
 

 1. a. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii  întocmite conform 

legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐ economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi 

lucrări de intervenţii). Studiu de fezabilitate se va întocmi conform HG 907/2016. 

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe care 

se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în completarea documentelor 

solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un Raport de expertiză tehnico‐ economică din care să 

reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile 

pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. 

Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului 

in coloana cu cheltuieli neeligibile; 

Important!  

- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul 

de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.  

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

elaboratorul documentaţiei.  

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

proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.  

- se va detalia capitolul 3, unde este cazul – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare 

de șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de 

achiziţii şi autorizare plăţi. 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), să 

fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.  

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

investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va 

prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
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- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 

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 evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”).  

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

În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru 

investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. 

1. b. Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente 

1.c. Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu 

montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, 

obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al 

lucrărilor. 

2. Situații financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), 

precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară.  

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

finanţare se vor depune ultimele trei situaţii financiare.  

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv 

(inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 

rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situatii:  

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

depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest 

sens.  

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

Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii 

de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere 

- formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu a 

inregistrat venituri din exploatare; 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la 

Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci 
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la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia 

Financiară.  

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:  

Declarație speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la 

Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de Anexele la Formular), în care rezultatul brut obţinut anual să 

nu fie negativ; 

DECLARAȚIE CONTABIL/EXPERT CONTABIL / AUDITOR FINANCIAR din care să rezulte îndeplinirea condițiilor 

privind ”schimbarea fundamentală” sau după caz, ”diversificarea activității / diversificarea producției unei 

unități existente”, dacă este cazul; 

DECLARAȚIE CONTABIL/EXPERT CONTABIL / AUDITOR FINANCIAR însoțită de documente și evidențe financiar-

contabile prin care să se demonstreze că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare 

al Schemei GBER precizate în acest ghid nu beneficiază de ajutoare de stat acordate în conformitate cu prezenta 

schemă de stat, respectiv să evidențieze separarea activităților sau distincție între costuri (cazul întreprinderii 

care îsi desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, menționate în ghid cât și în sectoarele care intră în 

domeniul de aplicare al schemei GBER), dacă este cazul; 

3. Certificatul de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în 

termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare; 

4. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile și/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investițiile 

a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar, care să 

certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în 

acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 

a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt document 

încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului,pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuţie a lucrărilor de 

construcţii, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 

50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin 

proiect. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea graficului de realizare a 

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

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care 

este amplasată clădirea. 

a 3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE 

DE CADASTRU, pentru cererile de finanţare care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau 

modernizări ale acestora. 

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), 

se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

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

ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi 

acordul expres al proprietarului de drept. 

5.1 STATUTUL pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr.1/2005 cu modificările şi completările 

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

dacă proiectul impune; 

5.2 Certificatul de înregistrare fiscală; 

6. 1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (materii prime şi produse 

finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice (pentru inteprinderile existente care le deţin deja). 

6.2 ( pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ; 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

7. DOCUMENTUL care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar 

care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de 

recunoaștere la nivel European, dacă proiectul impune; 

8. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind 

atestarea produselor tradiţionale, dacă proiectul impune; 

9. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de MADR, 

în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor 

consacrate românești, dacă poiectul impune; 

10. Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria ”întreprindere in dificultate”, semnată de persoana 

autorizată să reprezinte întreprinderea ; 
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11.1 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, deţinătorii de unităţi 

turistice, restaurante etc, dacă este cazul; 

11.2 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu furnizorii de materie primă agricolă de bază pentru 

justificarea colectării ca etapă a lanțului alimentar integrat, dacă este cazul; 

12. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la CUMULUL ajutoarelor de stat, dacă este cazul; 

13. DOCUMENT care să certifice că produsul obținut/se propune a se obtine, se încadrează în categoria 

produselor alimentare pentru utilizări nutriționale speciale (dacă este cazul); 

14. Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in IMM/intreprindere mare , conform  cu Anexa 1 si, 

daca este cazul, Anexa 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Situatiile financiare 

ale societatilor partenere/ legate( daca este cazul); 

15. PENTRU UNITĂȚILE EXISTENTE, dacă este cazul: AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a 

conformităţii cu legislația sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru 

unitățile existente care vizeaza  investitii și se autorizează/ avizează conform legislației în vigoare. 

16. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând 

cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

17. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională /regional/județeană /locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia 

hotărârii de aprobare a strategiei. 

18. Declarație raportare plăți către GAL 

19. Adresă/adeverință/extras de la INS/APIA/Registrul agricol, etc. cu specificarea faptului că produsul agricol 

utilizat în cadrul investiției se regăsește în teritoriul GAL ”Bucovina de Munte”. 

20. Alte documente (se vor speficica după caz): 

ex.: adresa emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de rambursare a 

împrumutului (dacă este cazul),  decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării plăţiii 

copii conforme cu originalul, dacă întreprinderea este subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat (dacă 

este cazul) adresa emisa de INS pe numele solicitantului privind menționarea explicita a încadrării produsului 

finit nonagricol în codul CAEN ( daca este cazul conform observațiilor GHID) respectiv detaliat la nivel de 

subclasa/subclasa elementara. 

Pentru lucrări, declaraţia proiectantului semnată  privind sursa de preţuri si calculul costului unitar pentru 

construcții și instalații exclusiv TVA in lei/m2 Acd si în euro/m2 Acd. 
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ATENŢIE! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al egibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie 

va include şi consultarea informaţiilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru emise de instituțiile 

abilitate (ex. ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, contracte/precontracte cu producătorii de materia primă agricolă, 

etc.). 

ATENŢIE! Toate documentele care nu sunt emise de instituții din România trebuie să fie depuse împreună cu 

traducerea autorizată a acestora. 

 

6.1.2 Documente necesare – la CONTRACTARE 

 

1. Document care să ateste că solicitantul a depus documentația la ANPM; 

1.1 Clasarea notificării 

sau 

1.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate) 

sau 

1.3 Acordul de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 

sau 

1.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul) 

1.5 Aviz NATURA 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată 

2. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat (dacă este cazul) emise decătre DGFP și de primăriile pe raza cărora își au sediul social și puncte de 

lucru; 

3. Certificatul de cazier judiciar și cazier fiscal pentru întreprindere conform prevederilor legale în vigoare în 

original și cazierul judiciar pentru reprezentantul legal, valabile la data semnării contractului de finanțare; 

4. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR); 

5. Documente care dovedesc capacitatea de cofinanțare și sursa de cofinanțare; 

6. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutul 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 intervenție, dacă este cazul; 

7. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; 
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8. Dovada achitării integrale a datoriilor față de AFIR inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este 

cazul; 

9. Document emis de DSVSA JUDEȚEANĂ pentru proiect; 

10. Document emis de DSP JUDEȚEANĂ pentru proiect; 

11. NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune; 

 

6.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL – www.bucovinademunte.ro   

Cererea de finanțare Anexa 1.A sau Anexa 1.B; 

Studiul de fezabilitate Anexa 2A sau Anexa 2B și anexele conform HG 907/2016; 

Anexa 3 – Anexa I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene; 

Anexa 4 –Domeniile de interventie pentru finantare ajutor_de_stat; 

Anexa 5 Fișa Măsurii 1; 

Anexa 6 –Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE; 

Anexa 7 –Declaratie incadrare in categoria de IMM sau alte intreprinderi; 

Anexa 8 – Declarație privind cumul ajutor de stat; 

Anexa 9 – OMADR nr 3433 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Anexa 10 – Instructiuni privind evitarea crearii conditiilor artificiale; 

Anexa 11 – Declaratie de raportare plăți catre_GAL; 

Anexa12 – Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea_cofinanţării. 

 

 Toate formularele prezentate al căror format este elaborate de GAL pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL (www.bucovinademunte.ro) sau pot fi 

solicitate de la sediul GAL ”Bucovina de Munte” din comuna Pojorîta, str. Putna, nr. 551. 

http://www.bucovinademunte.ro/
http://www.bucovinademunte.ro/

