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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 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 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.galprunducomana.ro. 
 
 
 
 
  

IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi broşurile editate de GAL „Prundu 

Comana", disponibile la sediul Grupului de Acţiune Locală „Prundu Comana", precum si pe pagina 
de internet: www.galprunducomana.ro 

De asemenea, pentru a obţine informaţii suplimentare ne puteţi contacta direct la sediul nostru din 
Str. Primariei, nr. 1, Comuna Prundu, Judetul Giurgiu, prin 

telefon/fax: 0246245120; 0246245117 

http://www.galprunducomana.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  
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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.  
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SECŢIUNEA 2: PREVEDERI GENERALE 

2.1 Descrierea generala a Măsurii M3/DI2A 

Pe teritoriul analizat, fragmentarea excesivă a terenurilor a dus la existenţa unui număr mare de exploataţii 
agricole de mici dimensiuni, recoltele fiind utilizate în special în scopuri proprii, producţia nefiind valorificată. 

Sprijinul financiar limitat pentru înfiinţarea şi funcţionarea formelor asociative, precum şi reticenţa şi interesul 
scăzut al producătorilor agricoli de a se asocia a condus la menţinerea acestei structuri a sectorului agricol. 
Creşterea competitivităţii acestui sector este condiţionată de valorificarea pe piaţă a unor produse agricole 
corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

Prin asociere se poate consolida puterea de negociere, se facilitează accesul la utilaje şi tehnologii agricole 
performante, creşte gradul de acces la credite, se stimulează inovarea. 

Grupurile de producători pot juca un rol important în rezolvarea problemelor de management ale exploataţiilor 
agricole şi identificarea de soluţii pentru creşterea venitului acestora, cu impact pozitiv asupra viabilităţii 
exploataţiilor, precum şi a comunităţii în general. Este nevoie de sprijin pentru a facilita accesul fermierilor şi 
grupurilor de fermieri la standardele cerute, inclusiv sub aspectele privind siguranţa alimentară, calitate şi 
continuitate a livrărilor. 

Prin această măsura se va acorda sprijin pentru dezvoltarea grupurilor de producători în scopul asigurării legăturii 
cu piaţa, îmbunătăţirii şi adaptării producţiei atât la cerinţele pieţei (incluzând aspectele legate de caracter 
cantitativ, calitativ şi continuu al aprovizionării şi de siguranţa alimentară) cât şi la preferinţele consumatorilor. 

Măsura aleasă asigură îndeplinirea unor nevoi identificate la nivelul teritoriului şi contribuie la priorităţile 
strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi nu în ultimul rând este complementară cu 
alte măsuri din cadrul SDL. 

2.2 Contribuţia Măsurii M3/DI2 A la domeniile de intervenţie 

Măsura M3/DI2A contribuie la urmatorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea 
competitivităţii agriculturii. 

Obiectivul general al Măsurii M3/DI2A este îmbunătăţirea performanţelor generale şi creşterea veniturilor 
exploataţiilor agricole si pomicole din teritoriul acoperit de GAL „Prundu Comana".  
Obiectivul specific ale Măsurii M3/DI2A este incurajarea înfiinţării grupurilor de producători în agricultură în 
vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii 
de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri. 

Măsura M3/DI2A se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 5, în prioritate P2 - Creșterea  
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viabilitații exploatației și a competitivitații  tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionarii durabile a pădurilor. De asemenea, măsura M3/DI2A 
corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiții în active fizice " si contribuie direct la 
domeniul de intervenţie 2A) „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a 
orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole". 

Măsura M3/DI2A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel: 

Inovare: Datorită cooperării dintre micii fermieri sunt posibile acţiuni inovative ce nu pot fi realizate în afara unei 
forme asociative precum dezvoltarea de noi metode de păstrare a producţiei agroalimentare pentru creşterea 
siguranţei alimentare, de produse adaptate mai bine cerinţelor pieţei şi de metode de utilizare a deşeurilor şi de 
epurare a apei pentru protejarea mediului. 

Protecţia mediului: Grupurile de producători pot avea o contribuţie importantă la atenuarea şi adaptarea la 
schimbările climatice prin acţiuni practice pentru a atinge ţintele agreate. Prin cerinţele ce vor fi incluse în planul 
de afaceri al grupului de producători (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu şi climă) vor 
putea fi promovate şi respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii colective va putea asigura 
o eficientă mai mare in ceea ce priveşte gestionarea apei şi a deşeurilor şi va facilita utilizarea surselor de energie 
regenerabilă în folosul membrilor săi (de exemplu: o acţiune ce poate fi desfăşurată de grupurile de producători 
şi care contribuie la atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice poate fi colectarea deşeurilor 
vegetale ale membrilor în scopul valorificării directe către producătorii de energie electrică şi termică sau 
procesarea şi valorificarea/utilizarea produsului final în folosul membrilor). În ceea ce priveşte atenuarea 
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, grupurile de producători pot ajuta micile exploataţii ale membrilor 
să contribuie într-o măsura mai mare la atenuarea acestora, prin furnizarea de consultanţă, de exemplu cu privire 
la practici agricole îmbunătăţite şi adoptarea unor măsuri agronomice practice pentru a spori rezistenţa 
sistemelor agricole la inundaţii şi secete, inclusiv prin posibilitatea promovării prin intermediul planului de afaceri 
a unor investiţii colective (gestionarea gunoiului de grajd).  
 
2.3 Alte prevederi 

Contribuţia publică totală a Măsurii M3/DI2A este de 78.442 Euro. 

• Tipul sprijinului: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în conformitate cu 
prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013; plăți în avans de pana la 50%, 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 
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Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, ȋn cazul:  
- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (grupuri de producători); 
 - Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 
nr. 1305/2013. 
- Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la 
art. 32 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-
SPEC, dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale membrilor 
Grupului de producatori se regăsesc în aceste zone. 
 

2.4 Legislaţia naţională si europeană aplicabilă Măsurii M3/DI2A: 
• Legislaţie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; Regulamentul (UE) 

nr. 1407/2013; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,  

 

• Legislaţie naţionala: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 
2 aprilie 2015; Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicată; Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003; Ordinul 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin 
legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului Romaniei 
nr. 44/ 2008. 

 

Aria de aplicabilitate a Măsurii M3/DI2A este teritoriul acoperit de GAL „Prundu Comana", respectiv comunele 
Prundu, Comana şi Colibasi din Judeţul Giurgiu.  
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SECŢIUNEA 3: DEPUNEREA PROIECTELOR 

Locul unde vor fi depuse proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Prundu Comana", din Str.Primariei, 
nr.1 , 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: 78.442  Euro 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a putea fi finanţat: Pentru această măsură, pragul 
minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 
nerambursabilă.
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SECŢIUNEA 4: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/DI2A sunt grupurile de producători din sectorul 
agricol/sectorul pomicol care se încadrează în definiţia IMM-urilor şi care au fost recunoscute oficial de către 
autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014. 

În vederea aprobării sprijinului, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM 
(microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare) şi să fie recunoscute pentru 
una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole 
conform Art 3 din anexa la Ordinul nr. 358/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2005 cu completările şi modificările ulterioare. Încadrarea în categoria IMM se va demonstra 
de către solicitant doar la momentul depunerii cererii de finanţare, nefiind obligat sa menţină acest statut pe 
perioada derularii contractului de finanţare. 

ATENŢIE! Conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu 
modificările şi completările ulterioare, se va verifica, inclusiv, condiţia de întreprinderi partenere sau legate 
pentru încadrarea solicitantului în categoria de IMM. 

ATENŢIE! Pentru Grupurile de producători beneficiari ai finanţării prin FEADR, care pe perioada implementării 
poiectului, 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 întreprinderi mari, cheltuielile pentru finanţare rămân 
eligibile pe toată perioada implementării planului de afaceri. 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 
• să fie persoană juridică romană; 
• să acţioneze în nume propriu; 

Categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de 
la finanţare, sunt, după caz: 

• Solicitantul este deja beneficiar al sM 9.1 sau al măsurii similare din LEADER şi/sau a 
beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 - 2013 prin M 142, inclusiv prin submăsura similară 
din LEADER; 

• Grupurile de producători recunoscute preliminar în sectorul legume-fructe (conform prevederilor 
pentru evitarea dublei finanţări din capitolul 14 PNDR, "Complementaritatea FEADR - FEGA"); 

• Grupurile de producători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014; 
• Grupurile de producători recunoscute după data de 1 ianuarie 2014 şi care au beneficiat/ beneficiază 

de sprijin FEADR PNDR 2007 - 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au beneficiat/ beneficiază de  
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• sprijin prin submăsura similară din LEADER; 
• Grupurile de producători care au în componenţă un fost membru al unui grup de producatori 

recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul fructelor şi legumelor 
(sprijinite prin FEGA), doar dacă membrul respectiv a renunţat la această calitate după 01.01.2014 sau 
dacă grupul care solicită sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este recunoscut pentru acelaşi/ 
aceeaşi/ aceleaşi produs/ produse/ grupă/ grupe de produse ca şi grup de producători recunoscut 
preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din care provine membrul respectiv; 

• Grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente; 
• Solicitantul/membrii solicitantului care este/sunt înregistrat/înregistraţi în Registrul 

debitorilor/Registrul evidenţe procese AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR. 

Beneficiarii indirecţi ai masurii M3/DI2A sunt: 
• Membri grupului de producători  
• Populaţia  
• Entităţi private.
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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 Studiului de Fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar 
documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 
 

 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. 

 Investiţia să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL 

Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului sa fie efectuate in teritoriul GAL. 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa 
măsurii din SDL 

- Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 
condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 
produselor, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru 
protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;  
- Construirea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru producerea de furaje, 
instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul 
asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor 
poluării și respectarea standardelor și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului 
de grajd; 
 - Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;  
- Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat ale 
acestora, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 
 - Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, 
instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;  
- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 
comercializate exclusiv propriile produse agricole);  
-Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă secundară a proiectului, 
doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind 
proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);  
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- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 
facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  
- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, iar energia 
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
 - Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 
licențe, drepturi de autor, mărci etc 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în 
cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.  
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din 
Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de 
Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de contractare.  

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

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

• rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în 
care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se 
verifică dacă în anii N-2 și N-3 (dacă este cazul) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0). Excepţie 
fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale. Pentru solicitanţii a căror activitate 
a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate. În cazul 
în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul 
operaţional, care poate fi negativ. 
În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul operaţional, care poate fi negativ. 

• Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în cadrul secțiunii 
economice. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din 
Studiul de fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 
care demonstreaza asigurarea cofinanțării investiției prezentat în etapa de contractare. În cazul în care 
proiectul prevede și contribuția în natură realizată prin lucrări în regie proprie, valoarea cofinanțării 
private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexa A5 din CF și pentru 
diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din valoarea menționată în extrasul de 
cont/ contractul de credit. Prin urmare, în vederea semnării contractului, se va prezenta extrasul de 
cont/ contractul de credit pentru diferența menționată. 
 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentară; 
Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în vederea semnării 
contractului 
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 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei entitati cu o dimensiune economică de minim 4.000 

SO* (valoarea producţiei standard); 
Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează după cum urmează: se vor însuma dimensiunile 
economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin 
intermediul formelor asociative (cooperative agricole si grupuri de producători), sprijinul poate fi accesat de 
toate exploatațiile agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 4.000 SO, cu condiția ca 
dimensiunile economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative în cauză, să fie peste 4.000 
SO. 

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de depunerea 
CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor agricole se face de către evaluator numai 
prin consultarea sistemului informatic al APIA. În cazul în care în urma verificărilor efectuate de către 
evaluator rezultă o diferență de suprafață ca urmare a încheierii controalelor administrative ale APIA, 
solicitantul are obligația de a reface prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, 
în urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator. 

 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii 
fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 
24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013) 

Expertul verifică in SF/ MJ daca solicitantul nu s-a instalat pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca 
tânăr fermier sau au trecut mai mult de 24 luni de la data instalării sau în SF/ MJ nu se menţionează 
îndeplinirea nici unui standard UE, expertul bifează NU ESTE CAZUL.   
Dacă solicitantul s-a instalat pentru prima data într-o exploataţie agricolă ca tânăr fermier şi în SF/ MJ se 
menţionează îndeplinirea unui standard UE, iar data finalizării investiţiei este mai mică de 24 luni faţă de data 
instalării, atunci expertul bifează DA.   

 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza 
în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă 
(conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   

       Se verifică dacă în SF/ MJ este precizată îndeplinirea a noi prevederi legislative impuse fermierilor si daca 
solicitantul si-a prevazut in graficul de esalonare a investitiei realizarea actiunilor în termenul de 12 luni. 

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

biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui 
procent minim de energie termică de 10% 

Se verifica in studiul de fezabilitate/ Memoriu justificative dacă instalaţia vizată prin proiect  este una de 
cogenerare care produce în principal energie electrică din biomasă, iar procentul minim de energie 
termică produsă de această instalaţie (min 10%) este  utilizat la nivelul fermei.  

Se verifică totodată dacă energia electrică produsă de instalaţie se va utiliza exclusiv la nivelul fermei. 

       În cazul în care proiectul nu prevede investiţii în instalaţii de producere a energiei electrice expertul 
bifează        NU ESTE CAZUL. 

 



 

 

15 
 

 
 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la 

Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat (Criteriu de eligibilitate specific 
proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b) 

Se verifică informaţiile din Studiul de fezabilitate. 

         Totodata se vor respecta conditiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor masurilor (conform R.E ,       
prevederilor din HG 226/2015 si PNDR 2014-2020.) 

 

SECŢIUNEA 6: CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

6.1 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile sunt : 

• Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, 
sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor, incluzând investiţiile 
pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea 
îngrăşămintelor;  

• Construirea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii 
de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 
controlului calităţii la nivel de fermă, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și 
respectarea standardelor și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 

• Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; - Construirea 
şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat ale acestora, asigurarea 
utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

• Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, 
echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;  

• Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării 
(precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile 
produse agricole); Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă secundară a 
proiectului, doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca 
fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);  

• Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de 
stocare a apei la nivel de fermă;  

• Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, iar energia obținută va 
fi destinată exclusiv consumului propriu; 

• Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 
drepturi de autor, mărci etc 
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6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Prin Măsura M3/DI2A nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. Astfel, 
sunt excluse de la finanţare grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători 
existente. 

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). 

Nu vor fi eligibile in cadrul acestei masuri : 
• cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia celor necesare 

pentru intocmirea proiectului 
• cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane, 
• cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri  
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi debitoare, 

achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului în care 
aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale; 

• achiziţia de clădiri;  
• construcția și modernizarea locuinței;  
• achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora 

din urmă;  
•  investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, întreţinerea culturilor agricole. 
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SECŢIUNEA 7: SELECŢIA PROIECTELOR 
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 20 puncte si reprezintă pragul 
sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.  

Nr. 
crt. Criterii de selecţie  

Punctaj 
 
 

CS 1 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca 
Max. 40 puncte  

 - 1 loc de munca creat 20  
 -  mai mult de 1 loc de munca creat 40  

 Documente verificate: Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate   

CS 2 

Proiectul include elemente inovative. 

 

10 puncte  
Documente verificate: Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile 
achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii si/sau softuri inovative 
necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani. 

  

CS 3  Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor 
transversale mediu si clima 
 

10 puncte  

 Documente verificate: Cererea de finantare, studiu de fezabilitate   

CS 4 

Criteriul reprezentativitatii (numarul membrilor) 
 Grupul de producători are în componenţa: 
 

Max 20 puncte  
a) mai mult de 7 membri 20  
b) intre 6-7 membri 10  

 
Documente verificate: Statutul grupului de producatori,  Studiu de 
fezabilitate 

  

CS 5 

Reprezentantul legal al grupului de producatori este tanar cu varsta 
maxima de 40 ani impliniti la data depunerii cererii de finantare. 

 

20 puncte  

Documente verificate: actul de identitate al reprezentantului legal al 
grupului de producatori   

TOTAL 100 puncte  
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Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 

CS 1 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca 
Punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel putin un loc de munca in urma implementarii proiectului. 
Evaluarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de fezabilitate si din Cererea de finantare. 
Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu norma întreaga pentru personalul muncitor 
direct productiv. Se vor puncta doar locurile de munca aferente investitiilor suportate din cheltuieli eligibile. 
Pentru un loc  de munca nou creat se vor acorda 20 de puncte, iar pentru mai mult de un loc de munca 40 de 
puncte. 
CS 2- Proiectul include elemente inovative. 
Utilizarea de tehnologii inovatoare va fi reflectată în efecte socio-economice și de mediu, cum ar fi: creșterea 
producției, reducerea consumului de combustibil sau energie, etc. Se acordă punctaj pentru toți solicitantii care 
îți propun prin proiect implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare sau echipamente TIC. 

Pentru acordarea punctajului la acest criteriu se verifica urmatorul document: Dovada de la producator/ furnizor 
ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii si/sau softuri inovative necesare desfasurarii 
activitatii nu mai vechi de 3 ani. 

N.B.! Punctarea se va realiza doar pe baza de documentului sus amintit, nefiind admise doar jurtificari 
descriptive in studiului de fezabilitate. 

CS 3- Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului sa presupună 
utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producţie de bunuri sau achizitionarea 
echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotarii cladirilor în cadrul carora se 
desfasoara/se va desfasura activitatea propusa prin proiect sau alte aspecte legate de protectia mediului. In caz 
contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

CS 4 - Criteriul reprezentativitatii (numarul membrilor) 
Puntajul se acorda daca grupul de producători are în componenţa: mai mult de 7 membri - 20 pct; intre 6 si 7 
membri - 10 pct; 
Numărul membrilor se va prezenta in Studiul de fezabilitate si se va verifica în statutul GP. Verificarea criteriilor 
de selecţie ale acestui principiu se bazează pe documentele justificative prezentate de către solicitant la 
momentul depunerii CF. După contractare, având în vedere caracterul stimulativ al sprijinului, numărul 
membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, poate înregistra creşteri fără nici o restricţie. În 
perioada de implementare a proiectului, numărul membrilor nu va scădea sub valoarea pentru care s-a primit 
punctaj. În cazul retragerii anumitor membrii, grupul va coopta noi membrii astfel încât atingerea obiectivelor 
din Studiul de fezabilitate să nu fie afectată. 
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• CS 5- Reprezentantul legal al grupului de producatori este tanar cu varsta maxima de 40 ani impliniti la 

data dcepunerii cererii de finantare. 
Daca reprezentantul legal al grupului de producatori are varsta de maxim 40 de ani la momentul depunerii 
cererii de finantare se vor acorda 20 de puncte, altfel 0 puncte. 

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 
3, CS 2, si CS 4, astfel: 

CS 1- Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca. 
Vor fi selectate proiectele care creaza mai multe locuri de munca. In cazul in care toate proiectele depuse prevad 
crearea aceluiasi numar de locuri de munca se va trece la urmatorul criteriu de departajare. 
CS 3- Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima 

Vor fi selectate proiectele care prevad in cel putin una dintre activitatile proiectului utilizarea energiei 
regenerabile in cadrul unui flux tehnologic de productie de bunuri sau achizitionarea echipamentelor de 
producere a energiei din surse regenerabile in vederea dotarii cladirilor in cadrul carora se desfasoara / se va 
desfasura activitatea propusa prin proiect sau alte aspecte legate de protectia mediului. In cazul in care toate 
proiectele depuse prevad actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima se va trece 
la urmatorul criteriu de departajare. 
 CS 2- Proiectul include elemente inovative. 
Vor fi selectate proiectele care prevad utilizarea de tehnologii inovatoare cum ar fi: creșterea producției, 
reducerea consumului de combustibil sau energie, etc. Se acordă punctaj pentru toți solicitantii care îți propun 
prin proiect implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare sau echipamente TIC. In cazul in care toate 
proiectele depuse prevad actiuni inovatoare se va trece la urmatorul criteriu de departajare. 
CS 4- Criteriul reprezentativitatii (numarul membrilor). 
Vor fi selectate proiectele care au cel mai mare numar de membri in componenta. 
 
 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 „Procedurii 
de evaluare si selectie a proiectelor", publicata pe site-ul www.galprunducomana.ro  

 

 

 

http://www.galprunducomana.ro/
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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 Studiul de Fezabilitate 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.

 

SECŢIUNEA 8: VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii bancare sau a unei 
garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului in conformitate cu art. 45 (4) si 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Rata sprijinului public nerambursabil  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, ȋn cazul:  
- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (grupuri de producători); 
În cazul cooperativelor se consideră investiții colective orice investiție propusă de: 
- cooperativele agricole pentru propriile exploatații înscrise în APIA ( C1)  
- cooperativele agricole pentru membrii fermieri care sunt înscriși in APIA (C2) 
- cooperativele agricole atât pentru propriile exploatații înscrise în APIA cât şi pentru membrii fermieri înscriși în 
APIA (C3) 
 - Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) 
nr. 1305/2013 . 
În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru  

Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 
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valoarea eligibilă a proiectului este posibilă doar dacă întreaga exploatație a beneficiarului (însemnând în cazul 
de față însumarea exploatațiilor membrilor deserviți de investiție) este ecologică (în conversie sau certificată) în 
cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi utilizată/ formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: 
achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie a exploataţiei agricole 
care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau parcelele vizate de investiţie sunt în 
conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de 
restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o 
unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea 
unei sere. În aceste situaţii investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând 
fi utilizate la celelalte unităţi de producţie.)  
În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda, după cum urmează: 
Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai 
mult de 50% din terenul arabil aparținand exploatațiilor agricole ale membrilor vizați de investiție. 
 
1. Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, 
semnănat/ însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% 
din terenul arabil al membrilor respectivei forme asociative se află sub un angajament în derulare în cazul 
următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 
7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care 
se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;  
Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în 
cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul 
Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri 
arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis). 
2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 
50% din suprafaţa de pajişti aparținând fermei. 
Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:  
- utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul 
pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără 
pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,  
- utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, 
balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului 
acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici 
agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex Crex din sub-pachetul 3.1 – 
Crex Crex, varianta 3.2.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius Minor și Falco Vespertinus din sub-
pachetul 3.2 - Lanius Minor și Falco Vespertinus, varianta 6.2 - utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi 
(Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);  
- platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd şi utilajele/ echipamentele de transport  
şi de împrăştiere a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6; 
3. Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în 
pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul 
de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului.  
Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare. 
Ex. dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate in UVM, se aplica acest procent  
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la valoarea totala eligibila, și se acorda 20 puncte procentuale suplimentare la intensitate sprijin doar pentru 
această cota de 10% din valoarea totală eligibilă.  
 
Atenție! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni 
de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va 
face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare. 
 - Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la 
art. 32 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-
SPEC, dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale membrilor 
Grupului de producatori se regăsesc în aceste zone. 

În cazul tuturor proiectelor care includ activităţi de procesare și/ sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului 
aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1 conform Anexei II la R. 1305/2013 cu condiția ca investiția 
să vizeze propriile produse agricole. Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și GP care realizează 
astfel de investiții pentru membrii săi fermieri iar investiția este amplasată în cadrul exploatației unuia/ unora 
dintre membri. 

Dovedirea faptului că investiția vizată de forma asociativă este amplasată în cadrul exploatației unuia/ unora 
dintre membri se va realiza prin prezentarea documentului încheiat între forma asociativă și respectivul membru 
care conferă formei asociative drept real-principal asupra imobilului ce face obiectul investiției. 

Atenţie! La cofinanţarea publică acordată în procentele menţionate mai sus trebuie să se adauge contribuţia 
privată a solicitantului. 
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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) Studiul de fezabilitate  

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie) 
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Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016. 

Atenție! Art. 15 aferent HG 907/2016: ”Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:  
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 
b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție au 
fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea 
spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte 
tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de 
investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.  
c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită 
actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de 
investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre 
reaprobare/reavizare. 

IMPORTANT! 
- numai în cazul în care este 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 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de santier prin 
devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi 
autorizare plăţi (pentru SF-urile întocmite conform HG 28/2008, modelul adaptat de AFIR); 
- 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 FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta 
obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru acestea; 
- în cazul în care investiţia prevede 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 achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea limitei 
maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar și în  cazul 
în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu prețuri de referință;  
- 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 construcţiei existente - se ataşează obligatoriu la Studiul de 
fezabilitate in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje 
cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente;  

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor - se ataşează obligatoriu la Studiul de fezabilitate in cazul 
proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care  
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schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente; 

1.d) ) ANEXA B format PDF inteligent 

2. Situaţiile 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 
Finanțare se vor depune ultimile trei situaţii financiare. 

Pot apărea următoarele situații: 

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 Finanțare 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 la 
Dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia 
Financiară. 

3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL 

a. COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE asupra 
terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând 
sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare 
care trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare şi/ sau contractul de 
concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii 
de finanțare.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute 
în contract şi alte clauze;  
b. 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)  
c. Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă care va 
cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în proprietate şi 
perioada pe care terenul a fost adus în folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani. 
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b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

b1) Actul de proprietate asupra clădirii sau 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 Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiţie propusă prin proiect; 

b2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt document 
încheiat la notar care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 
anul depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în 
vedere tipul de investiție propusă prin proiect. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: 
 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze; 
 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. 

ATENŢIE! Pentru construcțiile ce fac obiectul Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie să prezinte documente 
care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația de construire/desființare: 
 drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de 

vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, 
hotarare judecătorească. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă 
autentică de un notar public. 

 drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care urmează a se 
realiza investiția. 

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările 
ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi 
acordul expres al proprietarului de drept. 
 

b3) DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele 
care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora 

b4) Acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului. 

Atenţie! Se va depune în situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 
un credit). 
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c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate: 

c1) Extras din registrul exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, 
din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune dacă există 
diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA;  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al 
familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei..  
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta documentele 
prevăzute la punctul c) pentru toţi  membrii fermieri ai acestor solicitanţi. 

c2) Paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi origine. 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de 
urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. 

5. Autorizaţie sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform 
legislației în vigoare. 

6. a) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în 
cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

6. b) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005), Cooperativa agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și 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 și completările ulterioare), 
din care să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau 
fermier în conformitate cu art 7, alin (2) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; 

In cazul altor forme de organizare se vor prezenta toate documentele de infiintare in baza carora isi desfasoara 
activitatea.  

6.c) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare 

6.d) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare 

7. În cazul investiţiilor privind irigaţiile: 
7.1 Aviz de gospodarirea apelor/ Notificarea de începere a execuţiei, în cazul investiţiilor noi sau 
autorizație de gospodărire/ Notificare de punere în funcțiune, în cazul funcţionării sistemului de irigaţii. 
7.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul) 
7.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)  
7.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă este cazul) 
 
8. Angajamentul membrilor cooperativei/grupului de producatori ca vor comercializa cel puţin 75% din 
producţia proprie prin intermediul cooperativei/grupului de producatori. 
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9.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, ELIBERATA 
DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul 
investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea proiectului, un produs 
ecologic) 

9.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de inspecţie şi 
certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în 
agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent). 

10. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de 
Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de 
Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor. 

11. DOCUMENT 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 

12. Dovada de la producator/ furnizor ca bunurile achiziționate înglobează tehnologie/ tehnologii si/sau softuri 
inovative necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani 

13. Anexa 8 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

14. Anexa 9 - Declaratie de propria raspundere; 

15. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

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: 
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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 in Dosarul cererii de finantare trebuie sa contina mentiunea Conform cu originalul, 
si vor fi verificate de catre expertul care efectueaza verificarea conformitatii Cererii de finantare . 
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. 
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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  
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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 M3/DI2A. 

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. 
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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.  



 

 

33 
 

 

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. Document emis de ANPM pentru proiect 

2.Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de 
primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale 
sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.  
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/ 
documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea 
obligațiilor fiscale de la Sect. A.  

3. Cazierul judiciar al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico-
financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat 
pe pagina de internet www.afir.info.  

5.Document emis de DSP judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de 
internet www.afir.info    

Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, 
documentul 4 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la activitatea de procesare.  

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare. 
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ 
Protocoale de colaborare. În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară 
prezentarea documentelor 4 si 5.   

 

 

 

http://www.afir.info/
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6. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei emise de o instituţie financiară 
(extras de cont si/ sau contract de credit) . 

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR); 

8.1 Autorizaţie Sanitară/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 
înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează 
conform legislației în vigoare.  

8.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune - se va depune la 
momentul încheierii contractului 
 

9.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 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 de la recunoaşterea grupului de producători, 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. 

 

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
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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.
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SECŢIUNEA 11: AVANSURILE 

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă, la data depunerii 
Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă, în 
condiţiile prevăzute în Instrucţiunile de plată anexă la Contractul de finanţare.  

Avansul se acordă la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor 
art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare. 

Beneficiarul poate primi avansul după semnarea Contractului de finanţare şi numai după avizarea unei achiziţii 
de către AFIR. În cazul beneficiarilor privați care derulează achiziții directe utilizând Baza de date cu prețuri de 
referință AFIR, avansul se acordă pe baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului/echipamentului 
respectiv, prezentat de beneficiarul privat la momentul solicitării avansului.   

Pentru a beneficia de avans beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma 
solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiar bancară sau nebancară înscrisă în 
Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată 
de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu 
Dosarul cererii de plată a Avansului.  

Beneficiarul trebuie să justifice valoarea avansului acordat, pe bază de documente justificative conform 
cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, până la expirarea duratei de 
implementare a proiectului prevăzută la art. 2(1) din contract, respectiv la ultima tranşă de plată. 

Garanția aferentă avansului trebuie să producă efecte pe întreaga durată de execuție a contractului de finanțare. 

La momentul finalizării proiectului şi în urma stabilirii că valoarea cheltuielilor autorizate la plată depăşeşte 
valoarea avansului acordat, garanţia poate fi eliberată.  

La cerere, Autoritatea Contractantă va notifica instituţia emitentă a garanţiei cu privire la finalizarea proiectului, 
justificarea utilizării integrale a avansului acordat beneficiarului şi faptul că garanţia poate fi eliberată. 

Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate la termenele stabilite prin contractul de finanţare, înainte 
de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acesteia, se 
recuperează de Autoritatea Contractantă prin executarea garanţiei, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi 
calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării integrale a 
acestuia. In cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorităţii Contractante dovada prelungirii termenului de 
valabilitate a garanției cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilitații acesteia, Autoritatea 
Contractantă va proceda de îndată la executarea garanţiei. 

Recuperarea sumei reprezentând avansul acordat şi nejustificat se face prin plată voluntară (5 zile lucratoare), 
cât şi prin executarea garanţiilor de către Autoritatea Contractantă (după caz), cu perceperea de dobânzi şi 
penalităţi. 

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea perioadei maxime de 
execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depuna la Autoritatea Contractantă și documentul prin care 
dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, sau a poliţei de asigurare care să  
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acopere noul termen de execuţie solicitat. 

ATENȚIE! AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarilor, deschis la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului. 

 

SECŢIUNEA 12: ACHIZIŢII 

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data primirii 
Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, cu 
mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) şi execuţie 
lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la 
achizitia derulata. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Atenție! Trebuie să aveți în vedere ca derularea/ finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a procedurii de 
achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei tranșe de plată, respectiv 6/12 
luni de la închierea Contractului de finanțare. 

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea Studiilor de 
Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii cererii de finanțare se vor 
derula, după cum urmează : 

• Contractele  < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă;  
• Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, pentru servicii de consultanta și servicii pentru întocmirea Studiilor 

de fezabilitate derulate anterior încheierii Contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va 
derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR postat pe 
site-ul AFIR.  

 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de 
oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020, publicată pe site-ul AFIR, de 

către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații  

Atenție!  
Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie 
lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va 

derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de 
achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), 

valabile atat pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind 
autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info. 
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tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de 
achiziție.  

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de 
licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje 
și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract 
de achiziție.  

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

Atentie! Solicitanții care au desfasurat licitatii prin procedura „o singură ofertă” vor incarca dosarele pe portalul 
on-line de achizitii dupa ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR. Verificarea și avizarea dosarelor 
de achizitii în mediul on-line se va efectua la nivelul OJFIR (achiziții simple) și CRFIR (achiziții complexe), prin 
intermediul departamentelor de specialitate numai după ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR. 
Solicitantul are posibilitatea să demareze procedurile de achiziţii pentru serviciile sus mentionate prin modulul 
de achizitii on-line inainte sau incepând cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea 
contractelor de achiziţii) pe proprie răspundere, avizarea dosarelor de achiziții realizându-se ulterior semnării 
Contractului de Finanțare cu A.F.I.R. 

Atenţie!  La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu 
privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția 
cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, 
poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor 
care nu își respectă obligațiile contractuale. 
Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă 
obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR. 

Operațiunile prezente în cererea de finanțare și în fișa submăsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” 
pentru care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun procedurii 
de achiziții, cu exceptia situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiarii publici, conform legislației 
din domeniul achizițiilor publice.  
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin: 
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți: 

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în 
structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și 
membrii comisiilor de evaluare: 

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; 
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor 

de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; 
c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. 
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B. Conflictul de interese intre ofertanti: 

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de 
conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): 

a. Dețin  pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 
66/ 2011); 

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor 
de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. 
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private - anexă la contractul de 
finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 
Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele 
principii: 

d. Nediscriminarea; 
e. Tratamentul egal; 
f. Recunoaşterea reciprocă; 
g. Transparenţa; 
h. Proporţionalitatea; 
i. Eficienţa utilizării fondurilor; 
j. Asumarea răspunderii. 

  
Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, înainte 
de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din 
Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 
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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.  
Conform art. 27, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, sprijinul din FEADR acordat grupurilor de 
producători este limitat la nu mai mult de 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut. În 
cazul unui grup de producători recunoscut în anul 2014, sprijinul pentru perioada de 2 ani dintre recunoaştere si 
depunerea Cererii de Finanţare (2014 - 2015) nu se poate acorda în mod retroactiv. În cazul în care un grup de 
producători a fost deja recunoscut, dar nu a depus Cerere de finanţare pe sM. 9.1, acesta este eligibil pentru 
ajutor numai pent ru restul perioadei de 5 ani (pentru a se asigura că ajutorul este destinat să faciliteze procesul  

 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/
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de înfiinţare, respectându-se astfel prevederile fişei măsurii 9 din PNDR 2014 -2020). În consecinţă, pentru un 
grup de producători recunoscut în ianuarie 2014, dar care depune Cererea de finanţare în anul 2016, plăţile 
anuale trebuie să respecte ratele de degresivitate prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 2014 - 2020. De 
exemplu, în cazul în care plăţile încep în cel de-al 3 - lea an de la recunoaştere, nivelul de sprijin va fi calculat ca 
fiind 6% din producţia comercializată. Similar, se va calcula şi pentru grupurile de producători recunoscute în 
anul 2015, caz în care nivelul de sprijin va fi 8% din producţia comercializată. 

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.
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SECŢIUNEA 14: MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Perioada monitorizării proiectului este de 3 ani de la data celei de-a doua (si ultima) tranşă 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 Studiul de Fezabilitate, parte integrantă din Contractul şi 

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

 
Anexe: 

• Anexa 1 - Cererea de Finanţare 
• Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate conform HG907 – 2016 
• STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B 
• Anexa 3 - Lista cu UAT care se regăsesc în zone cu constrângeri semnificative (ANC SEMN), menționate     
la art. 32 R(UE) nr. 1305/ 2013 
• Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene  
• Anexa 5 – Calculator - Cod Bune Practici Agricole 
• Anexa 6 – Fişa măsurii M3/2A  
• Anexa 7 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti 
• Anexa 8 - Declaratie pe propria raspundere 
• E1.1LG Fișa de verificare a conformităţii si metologia aferenta 
• E1.2LG Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metologia aferenta 
• E1.3LG Fișa de verificare a criteriilor de selecție si metologia aferenta 
• E 3.8LG Fisa de verificare pe teren 
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