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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER şi constituie un suport informativ complex 
pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este 
opozabil actelor normative naţionale şi europene. 
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea si depunerea proiectului, precum si 
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acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Planului de afaceri, precum si 
alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. 
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor 
legislative naţionale şi europene sau procedurale - varianta actualizată este publicată pe pagina de 
internet www..ro. 
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SECŢIUNEA 1: DEFINIŢII SI ABREVIERI 

1.1 Definiţii 

Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială 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 pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea 
contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 

Comercializarea produselor agricole - conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deţinerea sau 
expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte 
forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către 
revânzători sau prelucrători si a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă 
vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată 
comercializare de produse agricole în cazul în care se desfăşoară în spaţii separate, rezervate acestei 
activităţi; 

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 sub-măsurii şi care nu trebuie 
returnate - singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale ş i nerealizarea investiţiei 
conform proiectului aprobat de AFIR; 

Implementare Plan de Afaceri - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată;  
Potenţial beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte 
toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă 
un contract de finanţare cu AFIR; 



 
 
Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o 
sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Reprezentantul legal - persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, 
conform legislatiei în vigoare; 

Solicitant - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

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 si financiar; 

AM - PNDR - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor; 

ANT - Autoritatea Naţională pentru Turism; 
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); 

DSVSA - Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor; 

GAL - Grup de Acţiune Locala; 

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

OJFIR - Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de 
dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locala.  



 
 

SECŢIUNEA 2: PREVEDERI GENERALE 

2.1 Descrierea generala a Măsurii M2/DI3A 

Spaţiul rural românesc se caracterizează prin păstrarea vie a tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor. 
în categoria celor enumerate mai sus se încadrează şi sectorul producţiei agricole, producţie ce oferă 
calitate şi diversitate teritoriilor LEADER şi reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării 
acestora. Implementarea unei măsuri prin care producătorii locali pot aplica la scheme de calitate 
naţionale, aduce plus valoare teritoriului prin întărirea poziţiei acestora pe piaţă, dar şi prin 
promovarea specificului local la nivel naţional. Motivaţia unei asemenea măsuri este dată de cererea 
în continuă creştere pentru produse autentice, tradiţionale ale căror caracteristici le oferă valoare 
adăugată. 
Prin promovarea unor proiecte care răspund cerinţelor acestei măsuri se asigură dezvoltarea într-o 
manieră integrată şi inovativă a problematicilor de importanţă locală, se asigură o dezvoltare 
echilibrată a activităţii economice de pe teritoriul GAL plecând de la nevoile specifice identificate la 
nivelul comunităţii. De asemenea valoarea adăugată a măsurii rezidă şi din criteriile de selecţie 
adaptate nevoilor identificate în analiza diagnostic şi SWOT, susţinând cu prioritate iniţiativele locale 
ce vor conduce la promovarea sectoarelor agricole marcate ca majoritare în teritoriul acoperit de GAL. 
In urma realizarii activitatilor de animare si analielor diagnostic si SWOT, s-a constatat ca pe teritoriul 
GAL, desi activitatea agricola este cea mai reprezentativa, nu exista vreun produs certificat ca fiind 
traditional sau care respecta o reteta consacrata, desi o asemenea certificare aduce nu doar valoare 
adaugata produselor, ci si o mai buna patrundere pe piata. Aplicarea unei scheme de calitate de catre 
producatorii locali constituie atat o oportunitate de crestere economica pentru teritoriul GAL, catsi o 
necesitate pentru a creste vizibilitatea acestei zone. Produsele certificate sunt unele cu inalta valoare 
economica, iar cererea pentru asemenea produse este in continua crestere. Alegerea unei masuri de 
aplicare a schemelor de calitate nationala trebuie sustinuta in teritoriul GAL, acest lucru fiind una 
dintre solutiile de crestere a competitivitatii sectorului agricol. 
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului şi contribuie 
la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale(promovarea actiunilor 
de producere si furnizare de energie din surse regenerabile si al economisirii energiei) şi nu în ultimul 
rând este complementară cu alte măsuri din cadrul SDL. 

2.2 Contribuţia Măsurii M2/DI3A la domeniile de intervenţie 

Măsura M2/DI3A contribuie la urmatorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: a) 
favorizarea competitivităţii agriculturii. 

Obiectivul general al Măsurii M2/DI3A este favorizarea competitivităţii agriculturii din teritoriul 
acoperit de GAL „Prundu Comana".  



 
 
Obiectivul specific ale Măsurii M2/DI3A este creşterea valorii de piaţă a produselor agroalimentare 
locale, facilitarea accesului pe piaţă al acestora şi creşterea veniturilor exploataţii lor agricole.. 

Măsura M2/DI3A se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 5, în prioritate P3 - 
Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a 
produselor agricole, a bunăstării animalelor si a gestionării riscurilor în agricultura. De asemenea, 
măsura M2/DI3A corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) 1305/2013 „Scheme de calitate 
pentru produse agricole si alimentare" si contribuie direct la domeniul de intervenţie 3A) 
„Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în 
lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al promovării pe pieţele locale si în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale". 

Măsura M2/DI3A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel: 

 
2.3 Alte prevederi 

Contribuţia publică totală a Măsurii M2/DI3A este de 31.874 Euro. 

Tipul sprijinului: Sprijinul este acordat anual ca un stimulent financiar pentru o durată de 5 ani 

Valoarea sprijinului nerambursabil: Prima unică anuală este de 3.000 €/exploataţie/an; 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din cuantumul sprijinului. 

Pentru activităţile de informare şi promovare, rata de finanţare este de 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile 

Legislaţia naţională si europeană aplicabilă Măsurii M2/DI3A: 
• Articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 Art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013; 
• Art. 69(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
• Art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; 
• Art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 
• Prevederile din Ghidul solicitantului; 
• Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-măsurii 19.2; 
• Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015. 

Aria de aplicabilitate a Măsurii M2/DI3A este teritoriul acoperit de GAL „Prundu Comana", respectiv 
comunele Prundu, Comana şi Colibasi din Judeţul Giurgiu.  



 
 

SECŢIUNEA 3: DEPUNEREA PROIECTELOR 

Locul unde vor fi depuse proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Prundu Comana", din Str, 
nr. , Comuna Prundu, Judeţul Giurgiu. 

Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative va fi depusa în 2 exemplare (1 
original si 1 copie), împreuna cu formatul electronic al Cererii de Finanţare si anexele tehnice şi 
administrative scanate (CD - 2 exemplare). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea 
superioara dreapta, cu „ORIGINAL", respectiv „COPIE". 

Perioada de depunere a proiectelor - conform apelului de selectie afisat pe site-ul GAL (varianta 
detaliată), la sediul GAL (varianta detaliată), la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată) 
şi prin mijloacele de informare mass-media locale (varianta simplificată). 

Alocarea pe sesiune: 31.874  Euro 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a putea fi finanţat: Pentru această 
măsură, pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate 
beneficia de finanţare nerambursabilă.



 
 

SECŢIUNEA 4: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/DI3A sunt fermierii definiţi conform 
Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu 
modificările si completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent 
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale 
căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă. 

 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

• Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

• Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

• Societate în nume colectiv - SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi 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 republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare); 

• 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); 

• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare); 
• Composesorate, obşti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare); 

• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările si completările 
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriii or membri); 

• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările si completările 
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea 
de fermieri. 

• Grup de producători (Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcţionarea grupurilor si 



 
 

organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările si 
modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri. 
 

ATENŢIE! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, 
Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume -fructe nu sunt eligibile pentru 
finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanţate din FEG A (Pilonul I). 
Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

• sa aiba sediul social si/sau punct de lucru in teritoriul GAL „Prundu Comana"; 
• să fie persoană fizică autorizată si să desfăşoare activităţi economice - întreprindere individuală, 

întreprindere familială sau persoană juridică română; 
• să acţioneze în nume propriu; 
• să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 
Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea următoarelor 
condiţii, după caz: 

a) solicitanţii înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere 
până la semnarea contractelor de finanţare; 

b) solicitantul care respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală 
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Beneficiarii indirecţi ai masurii M2/DI3A sunt: 

• Populaţia si societatea civila 
• Entităţi private.



 
 

 

SECŢIUNEA 5: CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

ATENŢIE! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 
dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Planului de faceri toate informaţiile concludente 
în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 
 

 Solicitantul trebuie sa participe pentru prima data la o schema de calitate nationala; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale solicitantului 
(statut) si a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, a însuşirii obligaţiilor 
si angajamentelor menţionate în Declaraţia F. 

 Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri care trebuie să detalieze activităţile planificate; 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelării informaţiilor din Planul de afaceri. 
Solicitantul trebuie să stabilească în planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activităţilor 
planificate. In baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina la ultima 
transă de plată dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării planului de 
afaceri, se recuperează sprijinul, proporţional cu obiectivele nerealizate.   

 Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare 
adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural;  

 Proiectul sa se implementeze pe teritoriul acoperit de GAL „Prundu Comana", toate 
cheltuielile aferente implementarii proiectului sa fie efectuate in teritoriul GAL;  

 

SECŢIUNEA 6: CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

6.1 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER şi obiectivele şi 
priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Se acordă sprijin pentru finanţarea costurilor fixe rezultate din participarea la scheme de calitate 
naţionale, costuri fixe care includ următoarele: 

• Costuri suportate pentru a intra într-o schemă de calitate susţinută; 
• Contribuţia anuală pentru participarea la o schemă de calitate susţinută; 



 
 

 

• Cheltuieli cu verificările necesare pentru a asigura respectarea specificaţiilor 
schemei relevante. 
 

6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

În conformitate cu capitolul 8.1 PNDR 2014-2020, sunt neeligibile cheltuielile efectuate înainte de 
semnarea contractului de finanţare a proiectului, cu excepţia acelor costurilor generale necesare 
întocmirii Cererii de Finanţare potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea Cererii de Finanţare. Cheltuielile generale necesare întocmirii Cererii 
de Finanţare se referă la onorariile pentru consultanţi, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică si de mediu, inclusiv întocmirea planurilor de afaceri si alte asemenea 
cheltuieli necesare pentru întocmirea si completarea dosarului Cererii de Finanţare (până la semnarea 
contractului de finanţare).  



 
 

 

SECŢIUNEA 7: SELECŢIA PROIECTELOR 

Principiile si Criteriile de selecţie si punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul 
următor: 

 

 

Punctajul minim admis la finanţare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte si 
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.  

Nr. 
crt. Principii si criterii de selecţie 

 

Punctaj 

1. Principiul  prioritizarii fermelor de familie  

   CS 1 
Dimensiunea fermei este cuprinsa intre Max. 30 p 

- 8.000 -11 999 euro SO 30 
- 12.000 - 50.000 euro SO 15 

2.  Principiul nivelului de calificare în agricultură 
 

2. Managerul/Administratorul exploataţiei deţine calificare în raport cu activitatea         
prevăzută prin proiect, dupa cum urmeaza: 

Max. 20 p 

  GS 2 

-  studii superioare 20 
-  studii liceale sau postliceale 15 
-  scoli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniul agricol 
10 

3. Principiul localizării întregii activităţi a solicitantului pe teritoriul GAL  

CS 3 
Activitatea solicitantului se desfasoara astfel: Max. 20 p 
- in intregime pe teritoriul GAL 20 
- partial in teritoriul GAL 10 

4 Principiul prioritizării proiectelor depuse de tineri sub 40 de ani 
 

CS 4 

Proiecte depuse de  Max. 30 

- tineri sub 40 de ani 30 
- persoane de 40 ani sau peste 10 

TOTAL 100 
 



 
 

 

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 

CS 1 – Principiul  prioritizarii fermelor de familie 
Punctajul se acorda daca exploatatia fermierului / exploataţiile membrilor grupului de producători au 
dimensiuni cuprinse între: 8.000 - 11 999 SO - 30 pct; 12.000 - 50.000 SO - 15 pct; 
Se va avea în vedere dimensiunea exploatatiei fermierului / exploataţiilor membrilor deţinute la 
momentul depunerii CF. Având în vedere caracterul stimulativ al sprijinului, după contractare, 
dimensiunile economice ale fermierului / membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, pot 
înregistra creşteri fără nici o restricţie. 
CS2 - Principiul nivelului de calificare în agricultură 
Documentul care atestă formarea profesionala a adulţilor, trebuie să fie obligatoriu un certificat de 
calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulţilor recunoscut de Autoritatea Naţională 
pentru Calificari sau un certificat de competenţe emis de un centru de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari. În situaţia în care solicitantul este absolventul 
unei forme de învăţământ din sistemul naţional de educaţie, în domeniul agricol (horticultură, 
zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management agricol, biotehnologii etc)/ 
agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economica în agricultura si 
dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei de 
învăţământ corespunzătoare (atestat profesional/ diploma de bacalaureat, diploma licenta, diploma 
master, diploma doctorat, diploma post-doctorat etc). Sunt admise si diplomele de studii care 
beneficiază de recunoaştere/ echivalare de catre autoritatea competentă a Ministerului Educaţiei 
conform legislaţiei naţionale în vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de 
învăţământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi 
acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia 
prezentării diplomei în original până la ultima cerere de plata. Pentru absolventii cursului de pregătire 
profesională în domeniu se poate accepta adeverinţa de absolvire până la eliberarea documentului 
doveditor care va fi prezentat până la contractare. 
CS3 - Principiul localizării întregii activităţi a solicitantului pe teritoriul GAL 
In cazul in care toate activitatile solicitantului, incluzand aici si pe cele care nu sunt finantate in cadrul 
acestui apel, se desfasoara pe teritoriul acoperit de GAL Prundu Comana, se vor acorda 20 de puncte. 
Daca activitatile solicitantului se desfasoara si in alte localitati in afara ariei de acoperire a teritoriului 
GAL, se vor acorda 10 puncte. 
CS 4 - Principiul prioritizării proiectelor depuse de tineri sub 40 de ani 
In cazul in care solicitantul, la data depunerii Cererii de finantare, nu a implinit varsta de 40 de ani se 
va acorda un punctaj de max 30 de puncte. Numarul de puncte va fi mai mare cu cat varsta 
solicitantului este mai mica. 
De asemenea se va acorda un punctaj de max 10 puncte in caul in care solicitantul are varsta de 40 de 



 
 

 

ani sau peste. Punctajul scade cu cat varsta solicitantului este mai mare. 
Se incurajeaza in felul acesta finantarea planurilor de afaceri propuse de persoane cat mai tinere. 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se 
face în ordinea următoarelor criterii: CS 1, CS 2, CS 3, si CS 4. În situaţia în care şi în urma realizării 
acestei departajări, se menţine egalitatea, criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj 
este în ordinea depunerii proiectelor. 

ATENTIE! Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de finanţare. 

IMPORTANT! Procesul de selecţie şi procesul de verificare a contestaţiilor se desfaşoară potrivit 
„Procedura de evaluare si selectie a proiectelor", publicat pe site-ul www.galprunducomana.ro  

Procedura de selectie a proiectelor stabilita de catre GAL „Prundu Comana" are in vedere promovarea 
egalitatii intre barbati si femei si a integrarii de gen, prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, 
origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, dar si 
stabilirea unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele 
de interese, garantand ca cel putin 50% din voturile privin deciziile de selectie vor fi exprimate de 
parteneri care nu au statutul de autoritate publica si permitand selectia prin procedura scrisa. 

Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A APELULUI DE SELECTIE în care se vor 
prezenta: data lansării apelului de selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul si intervalul 
orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil; modelul de cerere de finanţare pe care 
trebuie să-l folosescă solicitanţii; documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul 
odată cu depunerea proiectului; cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitantul; criteriile de selecţie etc. 

IMPORTANT! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin 
un criteriu de eligibilitate sau de selecţie, Cererea de finanţare devine neeligibilă. Toate activităţile 
pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri şi pentru care a primit punctaj 
la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare, aceasta 
fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.galprunducomana.ro/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

SECŢIUNEA 8: VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Tipul sprijinului: Sprijinul este acordat anual ca un stimulent financiar pentru o durată de 5 ani 

Valoarea sprijinului nerambursabil: Prima unică anuală este de 3.000 €/exploataţie/an; 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din cuantumul sprijinului. 

Pentru activităţile de informare şi promovare, rata de finanţare este de 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile 

ATENŢIE! 
Fiecare transa anuala se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost corect 
implementat. 

ATENŢIE! În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se va recupera, proporţional cu 
obiectivele nerealizate (cele stabilite de solicitant prin planul de afaceri).  



 
 

 

SECŢIUNEA 9: COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 
FINANŢARE 

9.1 Completarea Cererii de Finanţare 
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare (Anexa 1 la Ghid si disponibila in format 
electronic pe pagina de internet a GAL-ului) însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform 
listei documentelor prezentată in cadrul acestei sectiuni, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 
disponibil, în format electronic, pe site-ul GAL „Prundu Comana". 

ATENŢIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română. 

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard 
de pe site-ul GAL „Prundu Comana". Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea 
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la 
respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 
evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor 
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea 
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvolt are Locala 
a GAL „Prundu Comana". 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanţilor pentru completarea cererilor de 
finanţare, privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanţare în conformitate cu Ghidul de implementare 
aparţine solicitantului.   
 
9.2 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 
1. a. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 
legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare 
sau 
b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei 



 
 

 

juridice emis de Judecătorie; 

2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal; 

3. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ - formularul 10, contul de 
profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 şi 40 -, precedente anului depunerii proiectului, 
înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea Cererii de Finanţare) 
sau 
b. Declaraţia pe proprie răspundere privind statutul de IMM depusa de organizatiile nou-create 
(care nu au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii cererii de finantare) 

4. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) pe care solicitantul le poate aduce în 
scopul susţinerii cererii de finantare. 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

9.3 Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul cererii de finanţare va fi depus de solicitanţi la sediul GAL „Prundu Comana" din Str. 
Primariei, nr. 1, Comuna Prundu, Judeţul Giurgiu, pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 original si 1 
copie) şi 2 CD-uri care cuprind scanul dosarului complet al CF. 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL", respectiv 
„COPIE". 

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanţare va fi legat, paginat si opisat, cu toate paginile 
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecarui document, unde n este 
numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu 
permita detasarea si/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagina 
va purta semnatura si stampila solicitantului. 
Dosarul Cererii de Finanare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: 
 
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la…….pâna la) 

1.   
….   
n.   

 
Pentru acele documente justificative originale care ramân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie sa 
conţina menţiunea „Conform cu originalul" si vor fi verificate de expertul care efectueaza 
verificarea conformitaţii Cererii de Finanţare. 



 
 

 

Pentru acele documente justificative originale care ramân în posesia solicitantului (ex: act de 
proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie sa 
conţina menţiunea „Conform cu originalul" si vor fi verificate de expertul care efectueaza 
verificarea conformitaţii Cererii de Finanţare. 

IMPORTANT! Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al 
Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

9.4 Verificarea dosarului cererii de finanţare 

Verificarea cererilor de finanţare se face de către: 
• GAL „Prundu Comana" 

 si 
• OJFIR Giurgiu; 

Verificarea efectuată de GAL 

GAL „Prundu Comana" va evalua documentele si va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecţie 
aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecţie transparent. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliţi cu respectarea prevederilor SDL, 
vor verifica conformitatea si eligibilitatea proiectelor si vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri 
de finanţare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fise de verificare 
elaborate la nivelul GAL, datate si semnate de experţii evaluatori. 

Verificarea Dosarului Cererii de Finanţare constă în: 

1. Verificarea conformităţii administrative a Dosarului Cererii de Finanţare 

Verificarea administrativă se realizează la nivelul GAL conform „E1.1GAL Fisa de evaluare a 
conformităţii administrative a proiectului" anexa la prezentul Ghid. Dacă în urma verificării 
administrative se constată neconcordanţe între documentele prezentate, se solicită reprezentantului 
legal al solicitantului clarificarea neconcordanţelor, fără a putea fi depuse documente suplimentare. 

Se pot solicita informaţii suplimentare în etapa de verificare a conformităţii administrative o singură 
dată, iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În 
situaţia în care clarificările nu răspund cerinţelor, Cererea de Finanţare va fi respinsă şi se va notifica 
solicitantul în acest sens. 

Dacă expertul constată că la dosarul CF există toate documentele menţionate şi că acestea 
îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa următoar e de verificare. 



 
 

 

Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă sau incomplete vor fi respinse, cu excepţia 
situaţiei în care deficienţele au fost corectate ca urmare a răpunsului la solicitarea de informaţii 
suplimentare. Ulterior, expertul GAL pregăteşte notificarea solicitantului privind respingerea CF şi 
motivaţia respingerii. 

2. Verificarea criteriilor de eligibilitate 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se realizează la nivelul GAL conform „E1.2GAL Fisa de evaluare a 
criteriilor de eligibilitate a proiectului" anexa la prezentul Ghid. 

Verificarea eligibilităţii constă în: 
• verificarea eligibilităţii solicitantului; 
• verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului; 
• verificarea sumelor (aplicabile) şi ratei sprijinului; 

3. Verificarea criteriilor de selecţie a proiectului 

Verificarea criteriilor de selectie a proiectului se realizează la nivelul GAL conform „E1.3GAL Fisa de 
evaluare a criteriilor de selectie a proiectului" anexa la prezentul Ghid. 

GAL „Prundu Comana" îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, 
pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului, se constată că este necesar. Informaţiile 
suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori ai GAL, iar răspunsul va fi transmis în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data primirii. 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 
• în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, 
faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare,  

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

• în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanţare, se 
constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanţare) sau 
omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal; 

• pentru criteriile de eligibilitate si selecţie se pot solicita clarificări, documente suplimentare 
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanţare. Informaţiile 
nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanţi nu vor fi luate în considerare.. 

ATENŢIE! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. In situatii excepţionale, se pot 
solicita si alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile 



 
 

 

suplimentare solicitate initial. 

În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât si a criteriilor de selecţie, experţii verificatori 
pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii de finanţare. În cazul în care 
expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanţare poate fi admisă la verificare, 
iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin solicitare de informaţii suplimentare. 

Pentru criteriile de eligibilitate si selecţie se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanţare. Se acceptă orice informaţii si 
alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanţare, 
care vin în susţinerea si clarificarea informaţiilor solicitate din documentele obligatorii existente la 
dosarul Cererii de finantare. 

În urma verificării eligibilităţii, pot exista următoarele situaţii: 
• proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înştiinţat cu privire la acest aspect; 
• proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înstiinţat cu privire la acest aspect; 
• proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecţie; 

Cererile de finanţare pentru care concluzia verificării a fost „neconform", vor fi înapoiate solicitanţilor. 
Solicitanţii pot reface proiectul si îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecţie lansat 
de GAL pentru aceeasi măsură.  
 
Verificarea efectuata la nivelul AFIR 
Structurile teritoriale ale AFIR - OJFIR vor primi cererile de finanţare selectate de GAL pe masura 
M2/DI3A. 

Cererea de finanţare se depune în format letric în original - 1 exemplar, împreună cu formatul 
electronic (CD - 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanţare) la expertul 
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER si Investiţii Non-agricole de la nivelul OJFIR. 
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de 
finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul". 

La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul 
(reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât si un reprezentant al GAL. În cazul în care 
solicitantul doreşte, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe repre zentantul GAL să 
depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezenţa solicitantului. 

ATENŢIE! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau 
informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului, se constată de 
către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori, de 
către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanţare, iar răspunsul va fi transmis în termen 



 
 

 

de 5 zile lucrătoare de la data primirii formularului E3.4 sau vor fi predate experţilor OJFIR/CRFIR la 
vizita pe teren. 

Verificarea pe teren se realizează de către entitatea care instrumentează Cererea de finanţare, 
respectiv OJFIR la schimbarea destinaţiei unei clădiri - pentru agropensiuni şi ori de câte ori expertul, 
cu aprobarea şefului, consideră că este necesar. 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi 
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea 
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, 
pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către expertii 
OJFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării, la publicarea raportului de selecţie, numai în cazul 
în care reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal a menţionat observaţii în formularul 
E3.8 - Fişa de verificare pe teren.  



 
 

 

SECŢIUNEA 10: CONTRACTAREA FONDURILOR 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanţare, CRFIR va notifica Beneficiarul cu privire 
la Decizia de Selecţie a Cererii de Finanţare prin documentul „Notificarea beneficiarului privind 
selectarea Cererii de Finanţare si semnarea Contractului de Finanţare", în vederea prezentării 
documentelor necesare în vederea încheierii contractului de finanţare nerambursabilă. 

În vederea încheierii contractului de finanţare, solicitantul va depune la sediul OJFIR de care aparţine, 
în termen de maxim 30 zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de Finanţare, 
următoarele documente: 

1. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operaţiuni c u 
AFIR); 

2. Cazierul judiciar al reprezentantului legal, în original (fără înscrieri privind sancţiuni economico- 
financiare); 

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, sociale şi locale, emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi puncte de lucru 
(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor); 

4. Alte documente, după caz, conform notificării privind selectarea cererii de finantare. 

Contractul de Finanţare urmează a fi semnat de solicitant la sediul CRFIR, unde se va prezenta în acest 
scop cu actul de identitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor 
obligatorii şi verificarea acestora de Autoritatea Contractantă. 

În cazul în care solicitantul nu depune în termen documentele precizate în notificare sau nu se 
prezintă pentru semnarea contractului de finanţare şi nici nu anunţă AFIR în scris si în termen 
despre motivele obiective care conduc la această imposibilitate, Autoritatea Contractantă va 
considera că solicitantul a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil. 

ATENŢIE! 
Cursul de schimb utilizat la încheierea contractului de finantare este cursul euro-leu de la data de 1 
ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil 
(respectiv, anul încheierii Contractului de finanţare) stabilit de către Banca Central Europeană şi 
publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.  
Cursul de schimb aplicabil fiecărei transe de plată va fi cursul de schimb Euro-Ron stabilit de Banca 
Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 
01 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata. 

În urma depunerii la AFIR a documentelor solicitate la contractare, pe suport de hârtie, un proiect 

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


 
 

 

selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt îndeplinite condiţiile de 
eligibilitate. 

Contractul de Finanţare va intra în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi contractante. 

Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie a activităţilor specificate în Cererea 
de finanţare si planul de afaceri, respectiv maxim 5 ani, la care se adaugă o perioadă de maxim 90 de 
zile calendaristice aferentă ultimului an de execuţie, calculată, din momentul depunerii ultimei Cereri 
de plată. 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare 
• Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de 

execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 
• Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia 

situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când 
Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar 
Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

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

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

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



 
 

 

SECŢIUNEA 11: AVANSURILE 

Masura M2/DI3A fiind o masura prin care sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, nu se 
impune acordarea de avans.  



 
 

 

SECŢIUNEA 12: ACHIZIŢII 

Masura M2/DI3A fiind o masura prin care sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, nu se 
impun instrucţiuni referitoare la modalitatea de realizare a achiziţiilor.  



 
 

 

SECŢIUNEA 13: TERMENE LIMITA SI CONDIŢII PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE 
PLATA AFERENTE TRANSELOR DE PLATA 

În etapa de autorizare a plăţilor, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea 
conformităţii, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va ataşa si fisa de verificare a conformităţii 
emisă de GAL. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune iniţial 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 documentaţia însoţită de Fişa de verificare a 
conformităţii DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR - în funcţie de 
tipul de proiect). 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă" de două ori de către GAL, bene ficiarul 
are dreptul de a depune contestaţie. În acest caz, contestaţia va fi analizată de către alţi doi experţi 
din cadrul GAL decât cei care au verificat iniţial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma 
analizării contestaţiei, viza GAL-ului rămâne „neconform", atunci beneficiarul poate adresa 
contestaţia către OJFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de 
plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR 
www.afir.madr.ro. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul 
AFIR (www.afir.info). 

Dupa ce primeste avizarea de la GAL, dosarul Cererii de Plată se depune în două exemplare, pe suport 
de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar la OJFIR. 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la 
data înregistrării cererii de plată conforme. 

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

Cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative se pot depune începand de la data 
semnarii Contractului de Finanţare cu AFIR, în funcţie de anul recunoaşterii.  
Ultima rata se va plati numai dupa ce s-a verificat daca planul de afaceri a fost implementat corect. În 
cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporţional cu obiectivele 
nerealizate. 

Precizăm că termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, neîncadrarea în aceste termene poate 
conduce la încetarea Contractului de Finanţare.

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


 
 

 

SECŢIUNEA 14: MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Perioada monitorizării proiectului este de 3 ani de la data ultimei tranşe de plată efectuată de AFIR. 

In aceasta perioada, beneficiarul se obligă: 
• să respecte si să menţină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 
• să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi 

Cererea de Finanţare, 
• să nu înstrăineze investiţia; 
• să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat. 
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