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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex pentru întocmirea 

proiectului conform cerințelor specific Strategiei de Dezvoltare Locală  a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie 
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implementată prin Sub-Măsura 19.2 din PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naționale și europene. 

Prevederile aferente Ghidului Solicitantului se aplică în mod corespunzător.în Ghid sunt 

prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea unui proiect la GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, 

precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 

conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 

documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate (la depunerea proiectului sau în vederea 

contractării), modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al 

Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile întocmirii proiectului și completării corecte a 

documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați 

parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din Ghidul 

Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul investițiilor finanțate 

prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, respectiv prin PNDR 2014-2020.  

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

legislative naționale și europene sau procedurale. De aceea, vă recomandăm ca până la data limită de 

depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a proiectelor, să consultați 

periodic pagina de internet www.lutsarcampie.ro, pentru a urmări eventualele modificări.  

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

și pregătirea Cererii de Finanțare direct la punctul de lucru din localitatea Dedrad, str. Principala, nr. 

47, județul Mureș, prin telefon : 0265. 539 746, prin e-mail la adresa: lutsarcampie@yahoo.com, sau prin 

accesarea paginii noastre de internet : www.lutsarcampie.ro    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
mailto:lutsarcampie@yahoo.com
http://www.tarnava-mare.ro/
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1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

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

AP – Acord Parteneriat 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean 

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

CS – Comitet de selecție 

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

Naţional de Dezvoltare Rurală 

DI – Domeniu de intervenție 

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR FEADR - 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală GAL -  Grup de 

Acţiune Locală 

GAL LSC  – Grupul de Acțiune Locală Zona Luț, Șar, Câmpie  

HCL – Hotărâre a Consiliului Local 

IDUL – Indicele Dezvoltării Umane Locale 

INS – Institutul Național de Statistică 

ITI – Investiții Teritoriale Integrate 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

OG – Ordonanța Guvernului 

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

SIDD DD – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

SLIN – Serviciul LEADER şi Investiții Nonagricole 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală  

UAT – Unitate AdministrativTeritorială  
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2. PREVEDERI GENERALE 

 

Asociația GAL Zona Luț, Șar, Câmpie întrunește condiții favorabile dezvoltării sectorului agricol. 

Teritoriul GAL Zona Luț, Șar, Câmpie deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 14 898 locuitori 

(conform INSSE 2011), fiind constituit din 8 comune, 22 de societăţi private, 2 societăţi civile şi o persoană 

fizică, grupul în total 33 de parteneri. GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie deserveşte un teritoriu cu o suprafaţă 

totală de 390,43 km2, cu o densitate medie a populaţiei 37,26 locuitori/km2, având sediul în Comuna 

Batoş, localitatea sat Dedrad,  strada Principală nr. 47, din judeţul Mureş. 

Predomină populația ce activează în sectorul agricultură în toate 8 UAT. În ceea ce privește 

terenul arabil, toate unitățile administrativ teritoriale au un potențial de producție destul de scăzut (fie 

el neirigat sau irigat). Pășunile au un potențial de producție mediu sau scăzut. Fânețele au în general 

potențial de producție scăzut   

În lipsa investițiilor în agricultură, acest domeniu nu mai este perceput ca sursă de economie la 

bugetul fermei/familiei. Din aceste considerente, este necesară o măsură de investiții care susține 

diversificarea și creșterea competitivității afacerilor agricole, punerea în valoare a resurselor naturale, 

valorificarea surselor de energie regenerabilă, spijinirea exploatațiilor, în special a celor mici și ale 

tinerilor și stimularea acestora pentru asociere în diverse forme colective, posibilitatea creșterii valorii 

adăugate a produselor care pot fi prelucrate în scopul vânzării, posibilitatea participării beneficiarilor la 

rețele pentru lanțul scurt alimentar, scheme de calitate, grupuri operaționale.   

Măsura M4/4C ,, Ameliorarea si combaterea fenomenelor  naturale negative”, contribuie  la prioritatea 

prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: ,, P4 Refacerea, conservarea şi consolidarea 

ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi silvicultură.” Măsura contribuie la Domeniul de 

intervenție  

4C) Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului., prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013.  

Măsura M4/4C corespunde obiectivelor art. 17,  din Reg. (UE) 1305/2013 ,, Investiții în active fizice”. 

Obiective transversale ale măsurii: „inovare” și ,,protecția mediului”. Modalitățile prin care  

Măsura 4/4C contribuie la atingerea obiectivelor transversale sunt prezentate în fișa Măsurii 4/4C din SDL 

GAL Luț, Șar, Câmpie, disponibilă pe www.lutsarcampie.ro . Recomandăm solicitaților ca, în cadrul 

proiectelor pe care le depun la GAL, să descrie și felul în care obiectivele și/sau 

activitățile/serviciile/investițiile propuse prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor orizontale 

,, inovare” și ,,protecția mediului”  

 

 

IMPORTANT!!! 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie se implementează prin Sub-Măsura 19.2 – 

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, din PNDR 2014 -2020.  

http://www.tarnava-mare.ro/
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Astfel, proiectele depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Zona Luț, Șar, 

Câmpie sunt aferente atât unei Măsuri din SDL cât și Sub‐măsurii 19.2 din PNDR.  

Măsura 4/4C –„ Ameliorarea si combaterea fenomenelor  naturale negative” este o măsură de investiții 

, conform fișei din SDL, ale cărei obiective corespund art 17 din Reg. UE nr. 1305/2013. Cererea de 

finanțare utilizată pentru depunerea proiectului se stabilește de către GAL în funcție de obiectivele 

măsurii, de condițiile descrise în fișa Măsurii din SDL și prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni 

descrise în Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2. Conform acestuia, proiectele cu obiective care se 

încadrează în art. 17 au corespondent în PNDR Sub-măsura 4.1 

Măsura 4/4C „Ameliorarea si combaterea fenomenelor  naturale negative „din SDL a GAL Zona Luţ, Şar, 

Câmpie are corespondent în PNDR sub-măsura 4.1  

 

Solicitanții vor folosi formularul Cererii de finanțare și anexele aferente Apelului de selecție al Măsurii 

M4/4c în cadrul căruia se depun proiectele, disponibile pe site-ul www.lutsarcampie.ro  

 

Contribuția publică totală a măsurii este de  20.000 euro.  

Tipul sprijinului: 

- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

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

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Sume aplicabile și rata sprijinului :  

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50% și se va putea 

majora cu 20% puncte procentuale suplimentare, dar combinat nu poate depășii 90% in cazul fermelor 

mici si medii( cu dimensiunea pana la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% in cazul fermelor având 

dimensiunea intre 250.000 si 500.000 SO inclusiv,  în următoarele cazuri:  

✓ Investițiile se realizează de tineri fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanțare, definit conform Art.2 al Reg. UE nr.1305/2013 

 

 

- Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil : max.10.000 euro/proiect, în funcție de alocarea 

financiară a măsurii M4/4C  

Important!!! 

 Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele 

proiectului și categoriile de cheltuieli să fie corect încadrate în bugetul indicativ. Costurile 

prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei 

http://www.tarnava-mare.ro/


                                                                 
 

7 
 

bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț – calitate și al 

rentabilității.  

 

Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii : 

 

Legislaţie UE:  

Art. 91, alin. (2) și art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor CEE nr. 352/78, CE nr. 165/94, 

CE nr. 2799/98, CE nr. 814/2000, CE 1290/2005 şi CE nr. 485/2008 ale Consiliului,  

Art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului CE  

nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului CE nr. 73/2009 al Consiliului,  

Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate 

în dificultate (2014/C 249/01),  

Legislaţie Naţională:  

Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1648 din 31.10.2000 de aprobare a 

Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a 

terenurilor degradate (denumite în cadrul măsurii Normele tehnice nr.1);  

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 636 din 23.12.2002 privind aprobarea 

Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele 

forestiere de protecţie (denumite în cadrul măsurii Normele tehnice nr.2);  

Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1672 din 07.11.2000 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor (denumite în cadrul măsurii Normele tehnice nr.3),  

Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

Aria de aplicabilitate a măsurii : teritoriul GAL Zona Luț, Șar, Câmpie 

- județul Mureș  : Comuna Batos , Comuna Cozma , Comuna Breaza , Comuna Bala , Comuna Faragau , 

Comuna Craiesti , Comuna Lunca. 

- județul Bistrița-Năsăud: Comuna Urmeniș. 

 

 DEPUNEREA PROIECTELOR 
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Depunerea proiectelor se face la punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Zona Luț, Șar, 

Câmpie  din localitatea Dedrad, str. Principală nr.47, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul 

orar 10 :00 – 14:00.  

Alocarea pentru aceasta sesiune este de 20.000 euro. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină fiecare proiect pentru a putea fi finanțat este de 30 puncte.  

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura M4/4C „Ameliorarea si combaterea 

fenomenelor  naturale negative”, GAL Zona Luț, Șar, Câmpie va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, 

cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, 

cu minim 7 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL în situația în care 

acest apel va conține prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe 

măsura M4/4C, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind 

astfel respectat principiul transparenței.  

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Apelurile 

de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL Zona Luț, Șar, Câmpie. 

Anunțul privind prelungirea se va face numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a 

acestei sesiuni.  

Apelurile de selecție (variantele detaliate) vor conține: 

- Data lansării apelului de selecție 

- Data limită de depunere a proiectelor  

- Fondul disponibil alocat în sesiunea respectivă  

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  

- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Zona Luț, Șar, Câmpie  

- Criteriile de selecție și punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora 

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

- Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

- Alte informații relevante  

Apelurile de selecție vor fi publicate/afișate: 

- Pe site-ul GAL Zona Luț, Șar, Câmpie: www.lutsarcampie.ro  

- La punctul de lucru GAL Zona Luț, Șar, Câmpie (varianta detaliată, pe suport tipărit) 

- La sediile primăriilor partenere GAL Zona Luț, Șar, Câmpie (varianta simplificată) 

- În mass-media locală/publicații online din județele Mureș și Bistrita-Nasaud (varianta 

simplificată) 

http://www.tarnava-mare.ro/


                                                                 
 

9 
 

 

Urmăriți site-ul nostru www.lutsarcampie.ro pentru a afla data lansării Apelurilor de 

selecție pentru Măsura M4/4C – ,Ameliorarea si combaterea fenomenelor naturale 

negative”! 

 

 

4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

Beneficiari direcți ai acestei măsuri sunt fermierii care desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul  GAL 

Zona Luț, Șar, Câmpie, definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 

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

de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/4C ,,Ameliorarea si combaterea fenomenelor 

naturale negative”, sunt persoane fizice autorizate și persoane juridice înregistrate în baza legislației 

din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Categorii de beneficiari direcți: 

• Entități private (Persoane juridice  din mediul rural şi asociaţii ale acestora) (beneficiari indirecţi 

la M6/6B, M1/6B, M2/6B, M5/2A, M7/1C )cum ar fi: 

 

- Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Intreprindere individuală (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Intreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Societate în comandită simplă- SCS (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Societate pe acțiuni- SA (înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată) cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

http://www.tarnava-mare.ro/


                                                                 
 

10 
 

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

completările ulterioare;  

- Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, art. 6, lit.e ) cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

și modificările ulterioare) care deservesc interesele membrilor care au calitatea de fermieri. 

- Asociaţii de crescători de animale de pe teritoriul GAL 

Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

- Micro-întreprindere- maxim 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin 

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

- Întreprindere mică- între 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin 

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

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

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

în lei. 

  

 

Beneficiari indirecți :  

- Populaţia din cadrul UAT-ului în care se va implementa proiectul. 

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

nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a 

beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014 – 2020. În cazul constatării unor astfel 

de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se 

procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

 

În conformitate cu prevederile Ghidul de implementare a Sub-Măsurii 19.2 ,, Pentru a evita crearea de 

condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe 

proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la 

același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime 

menționate mai sus, următoarele condiții: 

• Acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de 

acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv 

proiecte finanțate în perioada de programare 2007 – 2013 
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• Acțiunile propuse prin proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către 

același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat “  

          Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la 

bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din cadrul PNDR 

2014‐2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor 

de minimis, după caz; 

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 

60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 

c) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de credit 

acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se 

virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanţarea privată, disponibilul din acest cont 

fiind destinat plăţilor efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi 

verificate la depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiţia 

prezentării extrasului de cont, în vederea verificării operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 

Atenție! 

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei 

măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. 

De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune 

anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada 

cofinanțării și/sau proiectul tehnic,  solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului 

de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările 

ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor. 

5. CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Condiții de eligibilitate conform Fișei Măsurii M4/4C din SDL GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, valabile sunt 

următoarele: 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

• Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanța investiției pe o perioada de minim 

5 ani,de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată; 
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• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

 

6. ACȚIUNI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE și NEELIGIBILE 

 

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât și cheltuieli neeligibile,  acestea din urmă urmând 

a fi suportate de beneficiarul proiectului. 

Pentru a fi eligibile cheltuielile, acțiunile pentru care se fac cheltuielile trebuie să aibă loc în teritoriul 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie.  

În cadrul Măsurii 5/2A ,,Ameliorarea si combaterea fenomenelor naturale negative”, fondurile 

nerambursabile vor putea fi accesate de beneficiarii eligibili pentru investiții corporale și/sau investiții 

necorporale după cum urmează: 

 

ACTIUNI ELIGIBILE 

• Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  

• Investiţii pentru depozitarea / gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 

• Investiţii în sisteme de gestionare a riscurilor prin care să se diminueze / prevină efectele 

produse de potențialele riscuri (sisteme antigrindină, sisteme de irigații, sisteme de 

avertizare în timp real, folii antiploaie); 

• Investiţii de realizarea de platforme betonate pentru dejecţii. 

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

Finanțarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile descrise în fișa măsurii din SDL 

aprobată de către AM PNDR, cu respectarea următoarelor: 

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

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

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

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

investițiile; 

▪ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia 

naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele 

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

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

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

indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 privind 

normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind 
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eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al 

operațiunilor). 

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

prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuieli neeligibile.  

ACTIUNI NEELIGIBILE 

• Achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand;  

CHELTUIELI NEELIGIBILE  

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  

▪ În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de 

la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:  

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

pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), paragraful 2.); 

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

(Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/Reg. (UE) 

nr. 1305/2013); 

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

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

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

1305/2013); 

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

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

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

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

1305/2013); 

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

 

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

acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020 ( http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-

rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-25-octombrie-2016.pdf )  

7. SELECȚIA PROIECTELOR 

 

 

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

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-25-octombrie-2016.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-25-octombrie-2016.pdf
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Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1 În funcţie de dimensiunea exploataţiei: 

• pentru ferme cu dimensiunea până la 

50.000 SO inclusiv 

• pentru fermele cu dimensiunea de la 

50.001 SO pana la 250.000 SO inclusiv 

• pentru fermele cu dimensiunea de la 

250.001 SO pana la 500.000 So inclusiv 

 

70 puncte  

 

50 puncte 

              30 puncte 

2 Derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului 

30 puncte  

TOTAL              100 puncte 

 

 

Punctajul minim admis la finanțare:  30 puncte.  

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în fișa de evaluare a criteriilor de selecție, 

document ce va fi anexat apelului de selecție și postat pe www.lutsarcampie.ro  

În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face în 

conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL Zona Luț, Șar, Câmpie 

Hotărârea AGA nr. 6 din data de 10.08.2017, respectiv: 

,,În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL Zona Luț, Șar, 

Câmpie departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1.   valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii totale 

a apelului de selecţie; 

2.  localizarea proiectului : de exemplu, în cazul în care, în aceeași sesiune de selecție sunt     proiecte 

eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima comună și cu cel din a 

doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua comună, deoarece în prima 

comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare; 

3. numărul locurilor de muncă nou create în ordine descrescătoare; 

 

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite, modalitatea de prezentare a rezultatului 

evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se vor face în conformitate 

cu prevederile ,,Procedurii de evaluare a proiectelor la GAL Zona Luț, Șar, Câmpie” aprobată de 

Adunarea Generală a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie prin Hotărârea A.G.A nr.6 din 10.08.2017 , disponibilă 

pe site: www.lutsarcampie.ro 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.galprietenia.ro/
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Componența Comitetului de Selecție, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr.3 din 10.08.2017 , 

disponibilă pe site: www.lutsarcampie.ro  

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor constituit la nivelul 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, aprobat prin Hotărârea AGA nr.6 din 10.08.2017                 disponibilă pe 

site: www.lutsarcampie.ro  

Procedura de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de depunere a contestațiilor și 

comunicarea rezultatelor, aprobată prin Hotărârea AGA nr.6  din 10.08.2017             este disponibilă pe 

site: www.lutsarcampie.ro . 

 

8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

 

 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 10.000 Euro/proiect. 

Tip de sprijin:  

- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului. 

Valoarea maximă eligibilă (suma nerambursabilă) se va stabili prin apelul de selecție aferent măsurii 

M4/4C  postat pe www.lutsarcampie.ro și aprobat de Consiliul Director al GAL Zona Luț, Șar, Câmpie. 

Plafonul minim acceptat pentru proiect finanțat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă 

reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

Completarea dosarului cererii de finantare 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare ,,4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de doi angajați ai GAL Zona Luț, Șar, Câmpie cu atribuții de evaluare 

stabilite prin Fișa postului. 

Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor prevăzute în modelul standard de pe site-ul GAL Zona 

Luț, Șar, Câmpie, anexele cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta,  toate legate într-

un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Formularul 

Cererii de finanţare este disponibil în format electronic pe site-ul www.lutsarcampie.ro  - Anexa 1 

la Ghidul Solicitantului pentru accesarea Măsurii 5/2A – „Ameliorarea si combaterea fenomenelor 

http://www.galprietenia.ro/
http://www.galprietenia.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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naturale negative”.  

Completarea cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine 

decât cea specificată poate conduce la respingerea dosarului cererii de finanţare pe motiv de 

neconformitate). 

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate cereri 

de finanţare completate de mână.  

Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 

evaluare a acesteia. 

 

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 

care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 

măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Zona 

Luț, Șar, Câmpie.  

La întocmirea cererii de finanţare se va utiliza cursul de schimb EURO - RON publicat pe pagina 

web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), în secţiunea: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html  - valabil la data întocmirii cererii de 

finanţare. 

Depunerea dosarului cererii de finantare 

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare ,,4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de doi angajați ai GAL ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE   cu atribuții de evaluare 

stabilite prin Fișa postului. 

Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

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

detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Formularul Cererii de finanţare este disponibil în format 

electronic pe site-ul www.lutsarcampie.ro  - Anexa 1 la Ghidul Solicitantului pentru accesarea 

Măsurii M4/4C- Ameliorarea si combaterea fenomenelor  naturale negative”.  

Atenţie!!! Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard 

de pe site-ul GAL ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE. Anexele cererii de finanţare fac parte integrantă din 

aceasta. 

Completarea cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se  va face conform modelului 

standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine 

decât cea specificată poate conduce la respingerea dosarului cererii de finanţare pe motiv de 

neconformitate). 

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate cereri 

de finanţare completate de mână. Dosarul cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://www.tarnava-mare.ro/
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Opis, cu următoarele: 

 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr. Pagini 

(de la – până la) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie 

completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.  

 

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 

care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 

măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a  GAL ZONA 

LUȚ, ȘAR, CÂMPIE. 

La întocmirea Cererii de finanţare se va utiliza cursul de schimb EURO - RON publicat pe pagina 

web a Băncii Central Europene (www.ecb.int), în secţiunea: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - valabil la data întocmirii cererii de 

finanţare. 

Dosarul cererii de finanţare cuprinde Cererea de finanţare completată şi documentele ataşate 

(conform listei documentelor - secţiunea specifică a cererii de finanţare). 

Originalul şi o copie a cererii de finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) în 2 exemplare şi 

cu documentele în original (pentru care s-au ataşat copii) se depun la punctul de lucru al Asociaţiei 

ZONA LUȚ, ȘAR, CÂMPIE, localitatea Dedrad, str.Principală nr.47, judț Mureș, conform menţiunilor 

din apelul de selecție. 

Fiecare exemplar al dosarului Cererii de finanţare va fi legat (spiralat), paginat şi opisat, cu toate 

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

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

nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Fiecare pagină va purta ştampila/semnătura 

solicitantului, în colțul din dreapta sus. Scanarea dosarului se va face după finalizarea dosarului 

(paginare, menţiune conform cu originalul). 

Formatul electronic (prin scanare) al Cererii de finantare si a documentelor atasate Cererii de 

finantare se face prin salvarea ca fișiere distincte cu denumirea conform „listei documentelor”. 

Scanarea se va efectua după finalizarea dosarelor( paginare, semnare, stampilarea fiecărei pagini, 

mențiunea „conform cu originalul ” pe documentele aflate in copie din dosarul original).  

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu “ORIGINAL”, respectiv 

„COPIE ” împreună cu documentele originale (pentru care s-au anexat copii). Solicitantul trebuie să 

se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al dosarului Cerer ii de finanţare, în afara 

celor două exemplare tipărite, pe care le depune la GAL Zona Luț, Șar, Câmpie. 

Compartimentul tehnic al GAL Zona Luț, Șar, Câmpie asigură suportul necesar solicitantilor pentru 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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completarea Cererii de finantare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

indeplinească. 

Responsabilitarea completarii Cererii de finantare in conformitate cu Ghidul de implementare, 

apartine solicitantului. 

Verificarea dosarului cererii de finanțare 

  

a) Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului 

„Fişa de verificare a conformității pentru Măsura M4/4C” disponibil pe site-ul www.lutsarcampie.ro. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi 

o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care se constată erori de formă ( de ex. omisiuni privind bifarea unor anumite casete – 

inclusiv semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul tehnic al GAL poate 

solicita informații suplimentare, termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul 

luării la cunoștință de către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, 

solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată 

anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.  

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate 

de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi Cerere de 

Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu 

o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.  

 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

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

b) Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare  

Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului 

„Fişa de verificare a eligibilității pentru Măsura M05/2A” disponibil pe www.lutsarcampie.ro. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

http://www.lutsarcampie.ro/
http://www.lutsarcampie.ro/
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- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate descrise în Fișa Măsurii din SDL; 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

- verificarea documentelor anexate. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant. 

 

Expertul tehnic al GAL Zona Luț, Șar, Câmpie poate solicita documente sau informaţii suplimentare în 

etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor proiectului, se constată că este 

necesar, în următoarele situații :  

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

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 

finanțare; 

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

standard (nu sunt conforme); 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare 

- necesitatea corectării bugetului indicativ 

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

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

momentul depunerii cererii de finanțare.  

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către 

entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare a solicitantului, în funcție de natura 

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

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

inregrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, 

se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la 

informațiile suplimentare solicitate inițial.  

Pentru solicitarea informațiilor suplimentare în etapele de verificare a conformității și eligibilității, 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie va folosi formularul propriu . 

Atenție! Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza 

vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibil itate 

pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după 

verificarea pe teren.  

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă. 

 

Un exemplar al cererilor de finanțare (copie, în format electronic – CD) care au fost declarate 
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neeligibile de către GAL Zona Luț, Șar, Câmpie vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza 

unui proces verbal de restituire, încheiat în două exemplare, semnat de ambele părți. Aceste cereri 

de finanțare vor putea fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL Zona Luț, Șar, 

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

finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL. Exemplarul original 

al cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată ( adică 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie) pentru eventuale verificări ulterioare (audit, etc.).  

 

După finalizarea procesului de verificare a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de finanțare au 

fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de GAL Zona Luț, Șar, Câmpie privind rezultatul 

verificării cererilor de finanțare prin e-mail, cu confirmare de primire.  

 

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificări i eligibilității 

de către  GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, pot fi depuse de către solicitant la sediul GAL în termen de 

cinci zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), de unde vor fi 

direcționate spre soluționare către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL 

Zona Luț, Șar, Câmpie.  

 

Un solicitant poate depune o singură contestației aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă /valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  

 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 10 de zile ca lendaristice de la 

data înregistrării la structura care o soluționează. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

transmite solicitantului prin e-mail, cu confirmare de primire, Notificarea privind contestația depusă 

și o copie a Raportului de contestații.   

 

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

verificatori, solicitantul va fi înștiințat privind modificările, prin notificare. În cazul în care 

solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, cererea de finanțare nu va 

trece la următoarea etapă de verificare.  

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare.  

c) Selecţia proiectelor 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție și acordarea punctajului se realizează pe baza formularelor 

„Fişa de verificare a criteriilor de selecție aferente Măsurii M4/4C” disponibil pe www.lutsarcampie.ro. 

Selecția proiectelor se face de către GAL Zona Luț, Șar, Câmpie și parcurge, în mod obligatoriu, 

toate etapele prevăzute în cap. XI al SDL - ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse 

în cadrul SDL” aprobată de DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.  

http://www.lutsarcampie.ro/
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Selecția proiectelor se va face aplicând regula „dublu -cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile 

din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.  Pentru transparența procesului de selecție, la 

aceste selecții va lua parte și un reprezentant al MADR din cadrul CDRJ Alba.  

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 

vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. În situația în care GAL este beneficiar (al unor 

operațiuni ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband), verificarea se va realiza de către 

experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului ”4 

ochi”.  

Experții evaluatori ai GAL completează Fișa de verificare a criteriilor de selecție cu propunerea de 

punctaj obținut pentru fiecare criteriu. Decizia finală privind punctajul obținut aparține Comitetului 

de Selecție a Proiectelor.  

Comitetul de Selecție al GAL Zona Luț, Șar, Câmpie se va asigura de faptul că proiectul ce urmează 

a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul Intermediar de Selecţie, semnat de 

către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și publicat pe www.lutsarcampie.ro în secțiunea 

,,Rapoarte de selecție”, care va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. GAL Zona Luț, Șar, Câmpie va înștiința solicitanții asupra 

rezultatului procesului de selecție prin Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare 

de primire.  

Solicitanţii, după consultarea Raportului Intermediar de Selecţie au posibilitatea de a depune 

contestaţii. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maxim 8 zile lucrătoare de la publicarea pe website-ul www.lutsarcampie.ro.ro a 

Raportului de Selecție Intermediar. Contestaţiile privind rezultatul selecției se soluţionează de 

către o Comisie constituită la nivelul GAL, care va avea o componenţă diferită de cea a Comitetului 

de Selecție a proiectelor. Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu încă 

maximum 5 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţi i 

depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsură este 

mare. Raportul de soluționare a contestațiilor va fi publicat pe www.lutsarcampie.ro  

După încheierea acestei etape, GAL Zona Luț, Șar, Câmpie va publica Raportul final de selecție pe 

pagina web proprie www.lutsarcampie.ro și îl va afișa la sediul GAL.  

Notă! Dacă nu există proiecte neeligibile sau eligibile și neselectate și atunci când 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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valoarea totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a 

apelului de selecție respectiv, deoarece nu există condiții care conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție, GAL Zona Luț, Șar, Câmpie exclude din 

flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora 

direct Raportul de Selecție Final. 

 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat 

de GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată 

unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL.  

 

 

 

10. VERIFICAREA PROIECTELOR LA AFIR 

 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune Cererile de finanțare selectate, care corespund 
obiectivelor din SDL la AFIR- SLIN OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul (respectiv Mureș sau 
Bistrita Nasaud). 
Proiectele selectate de către GAL se vor depune nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul 
Final de selecție întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în 
termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.  
 

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul ambelor județe (Mureș și Bistrița Năsăud), acesta va 

fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția proiectului este predominantă din punct de 

vedere valoric.  

 

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

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

 

Cererea de finanțare se depune în format letric – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 

exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al 

Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.  

 

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative conform 
listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea 
documentelor. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul 
cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ.  
 

 

Toate cererile de finanțare depuse  la structurile teritoriale ale AFIR  trebuie să fie însoțite în mod 
obligatoriu de: 

•  Fisa de verificare a conformitatii intocmita de GAL si avizata de CDRJ  
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• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ; 

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ; 

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

• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ; 

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

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind 
evitarea conflictului de interese (formular propriu). 

 

10.1. Verificarea încadării proiectului  

 

OJFIR va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare 

folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 5/2A din SDL a GAL  Zona 

Luț, Șar, Câmpie, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de 

intervenție. 

Proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj vor fi evaluate de către OJFIR Mureș sau Alba, 

după caz, în funcție de localizarea investiției.  

Proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții 

aferente beneficiarilor publici vor fi înaintate spre evaluare de către CRFIR 7 Centru Alba sau CRFIR 6 

Satu-Mare . 

 

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

cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul 

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

informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau 

solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile 

de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o 

dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR. 

 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia sau mai multor 

puncte de verificare din Partea a II‐a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul 

și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, 

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

 

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

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

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

 

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

va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 
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Retragerea cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 

‐ 01 disponibil pe www.afir.info. 

 

10.2. Verificarea eligibilității proiectelor de către AFIR 

 

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

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

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

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

Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii 

din SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându‐se la nivelul AFIR 

în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul 

a documentelor atașate la Cererea de finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de 

finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la 

cererea de finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării. 

 

Pentru toate proiectele finanțate prin intermediul Strategiei de dezvoltare Locală a GAL (Sub‐măsura 

19.2 din PNDR), expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a 

solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la 

elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, 

cu elementele descrise în cererea de finanțare. 

 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie. Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a 

proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este 

evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, 

în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate 

proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi 

informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe 

amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de 

eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va da numai după 

verificarea pe teren. 

 

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

este cazul, în următoarele situații : 

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

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 

finanțare; 

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

standard (nu sunt conforme) ; 

http://www.afir.info/
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- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii 

la depunerea cererii de finanțare; 

- necesitatea corectării bugetului indicativ. 

 

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

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

momentul depunerii cererii de finanțare. 

 

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

de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau GAL‐ului, în funcție 

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

depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL.  

 

Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi 

aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior 

transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

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

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

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

către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. 

Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într‐un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi 

redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL 

pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la 

entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări 

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

 

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

Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de 

GAL și depusă odată cu cererea de finanțare. 

 

Notă (conform prevederilor ghidului Submăsurii 19.2, pag. 26) 

După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune 

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

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

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

declarate neconforme/neeligibile. 

 

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

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

proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, prin 

fax/poștă/e‐mail cu confirmare de primire. 
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Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de 

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

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

redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial 

proiectul. 

 

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

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

proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 

public acordat pentru proiectul depus. 

 

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

înregistrării la structura care o soluționează. Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat 

contestația va transmite (pe fax/poștă/e‐mail, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL‐ului 

formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de 

contestații.  

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

experții verificatori, solicitantantul și GAL‐ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. 

Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu 

este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia. 

 

În situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de 

către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant 

declarat eligibil, dar neselectat de GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă 

cu proiectele eligibile selectate, în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea criteriilor 

de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării lor, în limita fondurilor 

disponibile și după emiterea de către GAL  a unui Raport de selecție suplimentar.  

 

10.3. Contractarea fondurilor de către AFIR – Prevederi comune pentru toate proiectele aferente 

Strategiei de Dezvoltare Locală  

 

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

cazul), experții CRFIR 7 Centru Alba Iulia vor transmite către solicitant formularul de 

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

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

de cererea de finanțare utilizată.  

O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL‐ului. 

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna 

Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul 

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

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

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

măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020  

 

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții se vor respecta pașii 

procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, 

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

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

2020  

modificare contracte ‐ Manual de procedură pentru implementare–Secțiunea: Modificarea contractelor 

de finanțare/Deciziilor de finanțare,  

în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare 

utilizată. 

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

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

cursul euro‐leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, 

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

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

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

fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se 

efectuează plata respectivă. 

 

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

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

 

După semnarea Contractului de finanțare, se va realiza opisul Dosarului administrativ.  
 

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și întemeiate și 
doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile 
finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări procedurale, când Autoritatea 
Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a 
le respecta întocmai. 
 
Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în 
cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt acceptate 
modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat. 
Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.  
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Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin Contractul 
de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare. 
 
În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între 
părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului  de finanțare  
printr-o notificare scrisă.  
 
Părţile pot decide încetarea Contractului de finanțare ca urmare a solicitării scrise din partea 
beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele 
primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului. 
 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub‐măsura 19.2, CRFIR are 

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

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

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

 

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

de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar copie, în format 

electronic (CD). 

 

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

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și 

implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a produs o neregulă în 

aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea 

valabilității angajamentului legal printr‐o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără 

nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 

 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care 

se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă.  

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia realizată prin 
proiect pe perioada de  valabilitate a Contractului de Finanţare.   

 

Atenție! Pe durata de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza 

GAL‐ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la 

indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 

 

11. AVANSUL 

 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul Cererii de 

Finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 
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Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. Beneficiarul poate primi 

avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR. 

Plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanții eliberate 

de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a 

României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 

autorizată potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. 

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Cuantumul avansului este 

prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar şi AFIR. Garanția financiară este eliberată în 

cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare 

a Uniunii Europene şi contribuției publice naționale pentru investiții, depăşeşte suma avansului. 

Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanția aferentă avansului trebuie 

constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuție a contractului și va 

fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund 

contribuției financiare a Uniunii Europene şi contribuției publice naționale pentru investiții, depăşeşte 

suma avansului. 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar fiscale până la 

expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în contractul de finanțare, respectiv la ultima 

tranșă de plată. Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 

prelungirea perioadei maxime de execuție aprobate prin contractul de finanțare, este obligat înaintea 

solicitării prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă 

documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliță 

de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuție solicitată la prelungire. 

12. ACHIZIȚIILE 

 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private ‐ anexă la 

contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 

bunuri. 

 

Manualele de achiziții pentru beneficiari publici și privați sunt disponibile pe www.afir.info , secțiunea 

INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR. 

http://www.afir.info/
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13. PLATA 

 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, în original – 1 exemplar, 

pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic ( CD, copie – 1 exemplar) documentele 

întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de 

Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR 

– în funcție de tipul de proiect). 

 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are 

dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din 

cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma 

analizării contestației, viza GAL‐ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația 

către AFIR. 

 

Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de 

derularea contractului de finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul 

maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată 

(anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info, secțiunea 

INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR.  

 

Pentru proiectele aferente Sub‐măsurii 19.2 (adică proiectele finanțate prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale 

și a formularelor aferente sub‐măsurii din PNDR 2014 – 2020 în care se încadrează scopul proiectului 

finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, 

Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt 

disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info) - secțiunea INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de 

lucru pentru PNDR.  

 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile 

OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform 

dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. 

 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, 

în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL  cu privire la sumele 

autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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14. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 

Numerotarea documentelor de mai jos corespunde cu numerotarea documentelor din Cererea de Fințare. 

   

 14.1.  DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA PROIECTULUI  

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE / MEMORIU JUSTIFICATIV însotit de Proiectul de plantare avizat 

de Stațiunea Viticola (dacă este cazul)  

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:  

- ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  

- 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.  

- 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.  

- 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.   
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- 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 aplicabilă PNDR 2014-2020,  valabil la momentul elaborării SF.   

- 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.  

 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea, finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje 

cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de 

fezabilitate, obligatoriu: 

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

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.   

 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie 

pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi 

cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de 

finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

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, 
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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.   

 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și  intreprinderi individuale:  

DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII  

PROIECTULUI  înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind 

veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În cazul solicitanților 

care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fisca), respectiv, nu au 

obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest 

sens.  

  

Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă 

etc) se vor prezenta şi:  

• Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,  

formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  ani precedenți anului depunerii proiectului, în 

care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din 

bilanț) să  fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .  

 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va 

prezenta:  

• Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară 

(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie 

negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221).  

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la 

impozitarea pe bază de norma de venit.  

  

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și 

evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)  

prin care se certifică:  

- data producerii pagubelor;  

- cauzele calamităţii;  

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); - gradul de 

afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.   
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3. 

a.1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL  AFERENT PLANTAȚIILOR DE VIȚĂ DE VIE 

PENTRU STRUGURI DE MASĂ EXISTENTE/PLANTAȚIILOR NOU ÎNFIINȚATE ȘI A ALTOR PLANTAȚII:   

• COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE  

PROPRIETATE asupra terenului 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;   

➢ 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 cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor 

prezenta documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi 

 

 

 

 Atenţie!   Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.   

  

a.2) 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 in folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 

10 ani.   

  

Pentru celelalte tipuri de  culturi se prezinta documentul ,,print-screen” pentru terenul agricol 

emis de APIA  

b)  DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/ SAU TERENURILE) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile,:   

  b.1) 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 ;   

  b.2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT 

DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al 
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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 și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 

trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, 

autorizația de construire/desființare:  

- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, 

servitute) dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de 

restituire, hotarare judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de 

superficie încheiat în formă autentică de un notar public.  

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul 

pe care urmează a se realiza investiția.  

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) 

asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.  

  

        b.3)  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU 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   

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru 

un credit), se va depune  acordul creditorului privind executia investitiei  şi graficul de rambursare a 

creditului.   

  

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:  

c.1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale 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.  
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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.  

c.2) 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.  

 

9.  

9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care 

se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare.   

 

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de finanțare.  

10.  

a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire  

și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății  

agricole;  

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;  

c)DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor,  

staţiunilor şi unităţilor de cercetare –dezvoltare şi didactice din domeniul agricol  

  

11. 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar,  

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare  

rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia  

matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro- 

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de  

calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un  

centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi  

decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea  
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Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de  calificare emis  

de ANCA, care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agroalimentar,  

veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.   

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro- 

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în  

agricultura și dezvoltare rurală.  

 

Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru managerul exploataţiei sau pentru un angajat al 

exploataţiei agricole.  

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să  

ateste înregistrarea contractului individual de muncă.  

  

Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie  autorizata/acreditata de 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea 

profesională,  trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.   

  

Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu 

obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.   

  

12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:  

12.1 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.  

12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)  

12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)   

12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă 

(dacă este cazul)  

  

13.  

13.1 AUTORIZAŢIA de PRODUCERE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA 

DE PRODUCERE ȘI PRELUCRARE A SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZAŢIA de 

PRODUCERE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZAREA  SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR    

           13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, şi 

documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu menţiunea 

„sămânţă admisă pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de calitate si conformitate 

al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).  

  

14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale 

crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ .  
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15 

15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul,  terțele persoane 

cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul 

de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  document avizat de consiliul director.  Se va lua în 

considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă persoană 

împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.   

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al 

acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 

Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform 

prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente.  

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării producției 

proprii.  

  

16.  PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor 

proprii.  

  

17 

17.1  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)   

17.2  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).   

  

  

18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor 

agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol  

 

19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National 

de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.  

  

20.  
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20.1 Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, 

dacă este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru 

a/al acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.    

 

           20.2  Precontractele cu un membru/membrii al/ai  Cooperativei/ Grupului de producători 

sau direct cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ 

comercializării producției proprii.    

  

21.Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect; 

22.Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării plății. Modelul Declarației este disponibil pe www.galprietenia.ro 

23.Declarația pe proprie raspundere că nu a mai beneficiat de sprijin/ a beneficat de sprijin din alte 

fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani; 

24. Certificat constatator al solicitantului la zi,emis de ONRC 

 

25. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate 

aduce în scopul susținerii proiectului. 

  

Atenţie! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de 

selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute 

de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).  

 
 
14.2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONTRACTARE  

 

5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT ; 

  

6.    

6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale 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 

http://www.tarnava-mare.ro/
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restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 

fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.  

6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 

  

7. 

7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT; 

7.2 DOCUMENT EMIS DE  DSP JUDETEAN; 

  

8.  
8.1    DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a   

investiţiei emise de o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)  

8.2   DOCUMENT DE LA  BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia  

și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare,  

codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).  

 

9. 

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în 

funcţiune. 

 

În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de a prezenta/ redepune, după caz, 
documentele necesare încheierii contractului în termenul precizat în notificare, contractul de finanțare 
nu va fi încheiat. Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității 
documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. 
 
15. MONITORIZAREA 
 
Perioada de monitorizare a proiectelor depuse pe această măsură este de 5 ani. În acest interval este 
obligatorie menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora proiectul a fost declarat 
eligibil și selectat.  
Nerespectarea prevederii va conduce la rezilierea contractului de finanțare și la restituirea integrală a 
fondurilor accesate prin măsură.  
Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, GAL 
Zona Luț, Șar, Câmpie și-a asumat monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL, cu scopul de a asigura 
continuitatea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și îndeplinirea indicatorilor asumați de 
beneficiar. Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția 
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GAL Zona Luț, Șar, Câmpie, în termenul comunicat, toate documentele considerate relevante pentru 
monitorizarea proiectului.  
În această perioadă, GAL Zona Luț, Șar, Câmpie își rezervă dreptul de a efectua vizite în teren, la locul 
investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților prevăzute prin proiect, cu scopul 
includerii acestora în rapoarte de activitate GAL și materiale de informare/promovare realizate în cadrul 
SDL. 

16. INFORMAȚII UTILE 

 
Lista documentelor și formularelor disponibile pe pagina de internet a GAL Zona Luț, Șar Câmpie 

- Anexa 1 Cerere de finantare M4/4C investitii in exploatatii agricole – corespondent submasura 

4.1; 

- Anexa 2_Studiu_de_fezabilitate_Memoriu_justificativ_HG907_2016  

- Anexa 2.1_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B 

- Anexa 2.2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C 

- Anexa 3 – Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă 

- Anexa 4_areale_STP 

- Anexa 5_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole 

- Anexa 6_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

din surse agricole 

- Anexa_7_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard 

- Anexa_8_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII 

- Anexa_9_Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie 

- Anexa_10_Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura_sM4.1a 

- Anexa 11 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR 

- Anexa 12 Declaratie privind investitiile similare in ultimii 3 ani 

- Anexa 13 Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria firme in 

dificultate  

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Zona Luț, Șar, Câmpie pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL Zona Luț, Șar, Câmpie (www.lutsarcampie.ro ) sau pot 

fi solicitate de la sediul GAL. 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10:00 și 14:00 pentru a vă 

acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și pentru a primi 

propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.  

 

Ne puteți contacta direct la sediul GAL Zona Luț, Șar, Câmpie din localitatea Dedrad, str. principala, nr. 

47, telefonic la nr. 0265.539.746 sau pe email la adresa: lutsarcampie@yahoo.ro,  

 

Urmăriți noutățile noastre pe pagina GAL Zona Luț, Șar, Câmpie www.lutsarcampie.ro  

 

http://www.tarnava-mare.ro/
mailto:lutsarcampie@yahoo.ro
http://www.tarnava-mare.ro/
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Personalul GAL Zona Luț, Șar, Câmpie vă poate acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), 

orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene prin 

intermediul SDL. Însă, nu uitați că angajații GAL Zona Luț, Șar, Câmpie nu au voie să vă acorde consultanţă 

privind realizarea proiectului prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Finanțarea în cadrul măsurilor din PNDR 2014-2020, inclusiv în cazul Sub-măsurii 19.2 prin care se 

implementează strategiile de dezvoltare locală ale GAL-urilor, este restricționată pentru următoarele 

categorii de beneficiari: 

➢ Solicitanții/beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 

cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și 

majorărilor de întârziere; 

➢ Solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an 

de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru 

nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii; 

➢ Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu 

AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus 

judecății; 

➢ Solicitanții/beneficiarii care depun mai multe proiecte în aceeași sesiune și/sau sesiuni diferite în 

cadrul aceleași măsuri care formează împreună un flux de producție (flux tehnologic). 

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de 

stat pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din cadrul PNDR 2014‐

2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor 

de minimis, după caz; 

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 

din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 

485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 

c) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de credit 

acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al proiectului în care se 

virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanţarea privată, disponibilul din acest cont 

fiind destinat plăţilor efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi 

verificate la depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiţia 

prezentării extrasului de cont, în vederea verificării operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică.  
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17. DICȚIONAR DE TERMENI 

 

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

planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei; 

✓ Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si 

care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

✓ Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 

✓ Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

✓ Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiar, 

prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, 

plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară 

nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor 

cuprinse în PNDR 2014-2020; 

✓ Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii 

finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

✓ Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un 

scop bine definit; 

✓ Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de 

investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 

✓ Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza 

unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare 

a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 

✓ Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

Economiei Rurale”;  

✓ Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

file:///C:/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133170/00032916.htm
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✓ Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală 

din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă 

trasabilitatea operațiunilor; 

✓ Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care 

este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, 

dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR; 

✓ Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității 

juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat); 

✓ Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către 

Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER; 

✓ UAT de reședință – unitatea administrativ teritorială în care se implementează proiectul; 

✓ Zi – zi lucrătoare. 

 

 

 


