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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică
a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), M19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER şi constituie un
suport informativ complex pentru întocmirea proiectului
conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest
document nu este opozabil actelor normative naţionale şi
europene.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea,
întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a
tipurilor de servicii pentru care se acordă fonduri
nerambursabile, documentele pe care trebuie să le
prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, ale Contractului
de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării
proiectului şi completării corecte a documentelor.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot
suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative
naţionale şi europene sau procedurale – varianta
actualizată este publicată pe pagina de internet
www.calafat.org.ro.
IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL
Calafat, disponibile la sediul GAL Calafat, precum și pe pagina de internet calafat.org.ro.
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediul nostru,
prin telefon, e-mail sau pagina de internet – date de contact: Str. A.I. Cuza nr. 34, parter, Calafat,
judetul Dolj, Romania, 205200, tel. +40351179715, e-mail: office@calafat.org.ro, web:
www.calafat.org.ro.
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SECTIUNEA 1: DEFINITII SI ABREVIERI
1.1 Definitii
Angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un
solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi
specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel
cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională;
Beneficiar - parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a
realizat un proiect şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR, prin intermediul Liderului de
proiect, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cererea de Finanţare - reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o
înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile;
Cercetarea fundamentală - activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile,
fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată (acțiune neeligibilă în
cadrul proiectului);
Contract de finanţare sau Decizia de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile
legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR sau, după caz,
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi beneficiar, prin
care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, 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;
Colaborator extern - persoană fizică, persoana fizică autorizată, II, IF sau juridică ce colaborează cu
Parteneriatul la o acțiune/ activitate specifică acestuia, prin acordarea de expertiză specifică ce nu
poate fi asigurată de către membrii parteneriatului;
Contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate
acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;
Comercializarea produselor agricole - conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea
sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei
alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către
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revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această
primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este
considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate,
rezervate acestei activități;
Conflict de interese - orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine
profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitile prevăzute în contractul de finanțare
într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viața
personală, , interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice
avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul 4 inclusiv. Dispozițiile
menționate mai sus se aplică partenerilor, contractorilor, angajaților beneficiarului implicați în
realizarea prevederilor prezentului contract.
Derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
Eligibil - reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;
Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în
vederea contractării;
Fermieri - persoane fizice sau juridice (de drept public sau privat) 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, a cărui exploataţie se situează pe teritoriul RO şi care desfăşoară o activitate
agricolă;
Fişa submăsurii - document care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează
categoriile de beneficiar, tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a masurii şi care nu
trebuie returnate - singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea
investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între
producător și consumator;
Întreprindere parteneră - întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi între
care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una
ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale
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unei alte întreprinderi (din aval). Întreprinderea legată este întreprinderea care deţine peste 50%
din capitalul social şi/sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, în amonte sau în aval.
Intermediar - acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării.
Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau procesarea
reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra
produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului);
In cazul procesării / comercializarii productiei membrilor prin intermediul formelor asociative,
entitatea care realizeaza procesarea/comercializarea (forma asociativa) nu este considerata
intermediar. Această prevedere este valabilă și în cazul procesării / comercializării prin intermediul
membrilor parteneriatului;
Implementare proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
Piața locală - o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la exploatația de origine a
produsului. Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de
comercializare se calculează prin intermediul GPS. Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai
scurtă. Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este necesară. Distanța va fi
verificată de AFIR. Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se
încadrează în limita de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de
origine a produsului/produselor și punctul de comercializare.
Partener - persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat), care acționează pentru atingerea
scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile AP. Exemplu: o asociaţie profesională,
organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o înterprindere privată etc;
Potenţial beneficiar parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care este
eligibil (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene,
dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
Proiect pilot - prin proiect-pilot se înțelege dezvoltarea/implementarea de noi produse, practici,
procese și tehnologii în sectorul agricol, inclusiv pomicol, la scară mică, pentru a permite evaluarea
impactului, beneficiilor și punctelor slabe, înainte de implementarea la scară largă. Proiectele-pilot
reprezintă importante instrumente pentru testarea aplicabilităţii comerciale, în diferite contexte, a
tehnologiilor, tehnicilor şi practicilor, precum şi pentru adaptarea acestora acolo unde este
necesar.
Lider de proiect - este PFA, II, IF sau persoana juridică (de drept public sau privat) desemnata sa
reprezinte parteneriatul în relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.
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Solicitant - parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a
depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene, care nu a fost înca evaluat sau este în curs
de evaluare. ;
1.2 Abrevieri
AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică,
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;
CRFIR - Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);
OJFIR - Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat
de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PNDR - reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute
măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie
ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
DSVSA - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSP - Direcția de Sănătate Publică.
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SECTIUNEA 2: PREVEDERI GENERALE
2.1 Descrierea generala a Măsurii M2/1A
Prin această măsură se acordă sprijin financiar pentru facilitarea cooperării ȋntre actori locali
implicaţi ȋn dezvoltarea teritoriului GAL ȋn ceea ce priveşte productivitatea şi durabilitatea
agriculturii, dezvoltarea şi promovarea de noi produse, practici, procese, tehnologii pentru
creşterea eficienţei, organizarea lanţurilor de aprovizionare, alte acţiuni, planuri şi abordări
comune. Astfel, cooperarea poate lua forma clusterelor, reţelelor, grupurilor operaţionale şi a altor
structuri de tip partenerial. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare
pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea
competitivității economiei locale. In perioada de programare 2014-2020, GAL Calafat ȋşi propune să
susţină parteneriatele care adresează probleme specifice ale teritoriului şi valorifică oportunităţile
pornind de la soluţii inovatoare cu impact pozitiv asupra mediului şi economiei locale per
ansamblu.
2.2 Contributia Măsurii M2/1A la domeniile de intervenție
Măsura M2/1A contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg(UE) nr. 1305/2013:
favorizarea competitivităţii agriculturii.
Obiectivul general al Măsurii M2/1A este promovarea cooperarii intre actorii locali implicati in
dezvoltarea teritoriului GAL.
Obiectivele specifice ale Măsurii M2/1A sunt:
 sprijinirea creării şi funcţionării parteneriatelor ȋnfiinţate la nivelul teritoriului GAL
Calafat;
 promovarea de soluţii şi proiecte benefice economiei locale derulate de actori interesati
de dezvoltarea locala a GAL;
Măsura M2/1A se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art.5, în prioritate P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.
De asemenea, măsura M2/1A corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) 1305/2013 „Cooperare”
si contribuie la domeniul de intervenţie 1A - Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării
profesionale în sectoarele agricol şi forestier.
Încadrarea cererii de finanțare se va face pe domeniul de intervenție DI 1A – „Încurajarea învăţării
pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier”.
Măsura M2/1A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel:
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Inovare: Masura de cooperare este una complet noua pentru teritoriul GAL Calafat, prin abordarea
si prin tipurile de actiuni eligibile pe care le sprijina. Se incurajeaza asadar promovarea de idei,
practici, procese, produse sau tehnologii inovative in cadrul unor structuri parteneriale care
coopteaza profile variate de experti si actori locali interesati de dezvoltarea sustenabila a
teritoriului LEADER.
Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a resurselor naturale,
de educare a populatiei in spiritul protejarii mediului si a dezvoltarii ecologice prin inovare, de
utilizare a materialelor prietenoase cu mediului inconjurator si a unui management corespunzator
al deseurilor.
Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din surse
regenerabile.
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea cooperării ȋntre actorii de la nivel local,
capitalizarea activităţilor şi optimizarea rezultatelor, crearea de locuri de muncă, ridicarea nivelului
de trai al populaţiei, dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL
Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.
2.3 Alte prevederi
Contribuția publică totală a Măsurii M2/1A este 100.000 euro.
Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 100.000 Euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
În cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, costurile
sunt acoperite conform intensitatii maxime a ajutorului și valorile aplicabile măsurilor respective.
Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile nu va depăși valoarea maximă acordată prin această
măsură. Costurile de funcționare nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe
proiect depus.
Legislația aplicabilă Măsurii M2/1A: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr.
1305/2013; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 al
Comisiei.
Aria de aplicabilitate a Măsurii M2/1A: teritoriul acoperit de GAL Calafat, respectiv localitatile
Calafat, Caraula, Galicea Mare, Orodel, Unirea, Seaca de Cîmp, Vârtop, Salcia, Ciupercenii Noi, Desa,
Piscu Vechi, Ghidici, Seaca de Camp, Maglavit, Motatei, Cetate, Izvoare, Galicea Mare, Giubega,
Perisor, Plenita, Poiana Mare.
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SECTIUNEA 3: DEPUNEREA PROIECTELOR

Locul unde vor fi depuse proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Calafat, din localitatea
Calafat, str. A.I. Cuza nr. 34, parter, judeţul Dolj.
Cererea de Finanțare însoţită de anexele tehnice şi administrative va fi depusa în 2 (doua)
exemplare (1 original si 1 copie), împreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare si
anexele tehnice şi administrative scanate. Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea
superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”
Perioada de depunere a proiectelor - conform apelului de selectie afisat pe site-ul GAL (varianta
detaliată), la sediul GAL (varianta detaliată), la sediile primăriilor partenere GAL (varianta
simplificată) şi prin mijloacele de informare mass-media locale (varianta simplificată).
Alocarea pe sesiune: 100.000 euro.
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: Pentru această
măsură, pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate
beneficia de finanţare nerambursabilă.
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SECTIUNEA 4: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/1A sunt:
1. Parteneriate constituite in baza unui Acord de Cooperare din cel puţin un partener din categorii
precum fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii
locale, unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică și cel puțin un fermier sau un
grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
2. Grupuri Operaţionale ȋn conformitate cu art. 56 şi 57 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 constituite din
fermieri, cercetători, consultanţi, ȋntreprinderi implicate ȋn sectorul agroalimentar, alte părţi
interesate.
Grupul operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un fermier /un grup de producători /o cooperativă /altă formă de asociere în
agricultură, în funcție de tema proiectului:
o partener cu domeniul de activitate – cercetare (de ex.: producție/ procesare/
ambalare fructe);
o partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar/ procesarea/
comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte
produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu
tema proiectului.
Pe baza temei proiectului și problemei specifice care vor fi abordate de Grupul Operațional, alți
parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi private, etc.) se pot
alătura parteneriatului.
Nu sunt eligibile parteneriatele constituite doar din solicitanți parteneri sau legați, definiti conform
Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare si nici doar din institute, stațiuni de cercetare, unități/stațiuni
didactice și orice componentă a acestora.
Atenție!
Institutele, stațiunile de cercetare, unitățile/stațiunile didactice și orice componentă a acestora nu
sunt considerate fermieri în contextul acestei măsuri. Astfel parteneriate de tipul institut de
cercetare – stațiune didactică, stațiune de cercetare – universitate etc nu sunt eligibile.
Pentru a deveni eligibile aceste parteneriate trebuie să conțină cel puțin un fermier/ formă
asociativă în agricultură.
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Beneficiari indirecţi: Consumatorii, fermieri, grupuri de producatori/ cooperative,
microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități
școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, cercetători, consultanţi, ȋntreprinderi
implicate ȋn sectorul agroalimentar, autoritățile prin fiscalizarea afacerilor agricole, furnizorii
entităţilor juridice care implementează proiecte prin această măsură, implicit beneficiarii directi ai
M3/2A prin fermieri, grupuri de producatori si cooperative, beneficiarii directi ai M4/2B prin
fermierii tineri, beneficiarii directi ai M5/2A prin fermieri, beneficiarii directi ai M6/3A prin
intreprinderi, beneficiarii directi ai M7/2A prin grupurile si organizatiile de producatori, beneficiari
directi ai M8/3A prin fermieri, beneficiari directi ai M9/6A prin intreprinderi si fermieri, beneficiari
directi ai M10/6A prin intreprinderi si fermieri, beneficiarii directi ai M11/6B prin consiliile locale,
ONG-urile, persoanele fizice autorizate, societatile comerciale, beneficiarii directi ai M12/6B prin
consiliile locale, ONG-urile, intreprinderile sociale.
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice (autorizate să efectueze activitățile pe care le
desfășoară în proiect), cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza
OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al acestuia
cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada
de derulare a proiectului.
În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II
poate fi lider de proiect fără a fi necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta asumânduși prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a
proiectului.
În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre
aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul
parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai
sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.
Atenție!
Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intra în sfera de aplicare a normelor privind
ajutoarele de stat (vor cuprinde doar actiuni, investitii, operatiuni legate de produsele prezente în
Anexa I la TFUE).
Atenție! Sunt sprijinite și proiectele care promovează peștele și produsele pescărești încadrate în
ANEXA I la TFUE, însă acestea trebuie să contribuie la obiectivele și prioritățile Politicii Agricole
Comune. Se va respecta structura parteneriatului de mai sus (minim un fermier sau formă
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asociativă din sectorul agricol, cel puțin un partener din celelalte categorii și unul sau mai mulți
parteneri din sectorul piscicol sau fermieri ce dețin și ferme piscicole).
În cadrul unui proiect care vizează sectorul piscicol nu vor fi eligibile activitățile de producție și
procesare a peștelui și a produselor pescărești dar sunt considerate eligibile activități precum:
promovarea on-line, crearea conceptului de marketing, brand, ș.a.m.d.
De asemenea, în cadrul unui proiect de cooperare nu pot fi promovate doar produse din sectorul
piscicol, ci obligatoriu vor fi promovate și produse agricole.
Atenție! Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cazul în care parteneriatul
este format doar din fermieri, în cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri
trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).
Atenție!
Nu este necesar ca fermierii/ partenerii să fie din același UAT.
Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în
cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul masurii
M2/1A si submăsurii 16.4 PNDR pentru aceeași categorie de produse.
Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):
- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
- Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
- Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
- Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile
ulterioare);
- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr.
36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
- Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr 246/2005);
- Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
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-

Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și
completările ulterioare)
Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor
agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.),
sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor
proiectului.

Atenție!
Componența parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat și desemnarea reprezentantului
legal în relația cu AFIR se va face strict în baza Acordului de Cooperare și a prevederilor sale, ținând
cont de toate implicațiile legale ce vor trebui respectate între membrii pe de o parte și între liderul
de proiect și AFIR pe de altă parte.
Entitățile publice nu pot derula procedura de achiziții publice decât în nume propriu nu și pentru
membri/terți și nu pot realiza decontarea cheltuielilor membrilor.
Atenţie!
Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de
membrii) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment.
Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate,
care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile
de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării
modificării.
În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul
acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare) și până la sfârșitul perioadei de
monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR pentru a
primi acordul.
Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate drepturile și
obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în
termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR.
Prin excepție de la prevederile de mai sus:
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- Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii
de finanțare și momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare).
- Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți.
De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare
amplă, cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la
momentul solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile,
condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR
intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/partenerilor
și va atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.
Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atributii
în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de
parteneriat/act adițional care să-i includă şi pe noul/noii parteneri. Se va transmite acordul de
parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR.
Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de
cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv
financiare).
Atentie! Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial.
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor
condiții, după caz:
-Solicitanții/beneficiarii/, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare;
-Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de
finanţare, că vor prezenta dovada cofinanțării private şi nu prezintă acest document la data
prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus
proiectul.
Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.
-Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea
ultimei Cereri de plată)
Atenție!
În cadrul acestei măsuri, un beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte,
cu respectarea condițiilor de mai sus.
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SECTIUNEA 5: CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU
ACORDAREA SPRIJINULUI
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului
dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Cererii de finantare toate informaţiile
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.
Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M2/1A, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de eligibilitate:


EG1: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a
parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare
a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante
fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor
menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale
ONRC.



EG2: Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;



EG3: Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de
funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai mult
de 3 ani;
Durata Acordului este corespunzătoare duratei prevăzute în Contractul de finanțare pentru
derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce automat la extinderea duratei
acordului.



EG4: Solicitantul va depune un plan privitor la conceptul de proiect;
Pentru Parteneriate, in cadrul planului, solicitantul va prezenta modul in care, în cadrul
proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare, va promova și
comercializa produsele proprii pe piața locală, și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile
de promovare. Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu
poate fi decât o componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor
eligibile) a unui proiect. Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele
comercializate și/sau promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din
cel urban. In cazul Grupurilor Operationale, solicitantul va depune un plan/proiect.
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EG5: Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere si
se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare sau finalizat un proiect identic
(conform definiției din capitolul Dicționar). Se analizeaza componenta parteneriatelor cu
proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență proiectul nu este eligibil.



EG6: Partenerii care sunt fermieri/ grupuri de producători/ cooperative își desfasoară
activitățile agricole într-una din unitățile administrativ-teritoriale din anexa din Cadrul
Național de Implementare aferentă STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura
de căpșuni în sere și solarii), pentru proiectele care vizează sectorul pomicol;
Se va avea în vedere UAT în care este înregistrată exploatația. Se va avea în vedere sediul
social al formei asociative.



EG7: Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din
fișa măsurii;
Dacă proiectul se referă la piete locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în
considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța
dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de
intermediari). Dacă piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în
considerare caracteristicile obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre punctul
de origine al produsului și locul comercializării).



EG8: Solicitantul va respecta acţiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE)
nr. 1305/2013 ȋn cazul ȋn care propune un proiect pilot sau dezvoltare de noi produse,
practici, procese şi tehnologii şi se angajează că rezultatele vor fi diseminate în conformitate
cu articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

În funcție de specificul proiectului, investițiile / operațiunile vor respecta prevederile legislației în
vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și, siguranță alimentară și mediu. În
acest sens, se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la
momentul contractării, dacă este cazul.
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SECTIUNEA 6: CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa măsurii din
Strategia de Dezvoltare Locala, în limita valorii maxime a sprijinului.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

6.1 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile sunt:
-Studii pregătitoare/ planuri, inclusiv planul proiectului;
-Funcţionarea cooperării;
-Costuri directe ale proiectelor/ activităţilor specifice corelate cu planul proiectului;
-Costuri de animare şi de promovare.
Costurile generale ale proiectului (studii pregătitoare/ planuri, inclusiv planul proiectului) trebuie
sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli. Pentru această categorie de cheltuieli
intensitatea sprijinului este de 100% iar acestea trebuie să se încadreze în maximum 10% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5%
pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice.
Costurile de functionare pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din
valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect pentru parteneriate si 35% din valoarea maximă a
sprijinului pentru Grupurile Operationale şi pot cuprinde:
- Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate de
activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;
- Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de
secretariat, etc.);
- Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere
sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.
Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.
Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de
promovare, pot cuprinde (listă indicativă):
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Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin
social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare,
personalizare echipamente, personalizare auto.
Atentie! Pentru Grupurile Operationale, cheltuielile generate de diseminarea rezultatelor pot fi
reprezentate de (listă indicativă): organizare evenimente diseminare, pliante, publicații, participare
evenimente specifice în vederea diseminării rezultatelor etc si nu pot reprezenta mai mult de 5%
din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect.
Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o
componentă secundară a unui proiect (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor
eligibile).
Cheltuielile de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea
de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei
locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii
înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea
mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
Acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a (50%).
* nu sunt limitate valoric.
Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare
(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum
rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în
proiect vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor din care fac parte
operațiunile.
Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de
comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu)
etc., intensitatea sprijinului este de 100%.
Aplicații software adecvate activității descrise în proiect vor respecta intensitatea maximă
aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile.
Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in
proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente
salariului/onorariului coordonatorului de proiect, intensitatea sprijinului este de 100%.
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Pot fi considerate cheltuieli eligibile prestările de servicii de transport dacă partenerul deține
mijlocul de transport sau dacă prestatorul este un colaborator extern.
În cazul utilizării în scopul derulării activității descrise în proiect, în cazul serviciilor prestate de un
partener, pot fi eligibile cheltuielile cu combustibilul, personalizarea, întreținerea și onorariul
șoferului, dar nu și marja prestatorului.
Este permisă și închirierea unui mijloc de transport marfă de către parteneriat.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:
a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
construcții - montaj.
Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă
condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată
aferente proiectului în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul
altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a).
IMPORTANT!
Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele
aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, membrii ce vor beneficia direct de investițiile
prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce vor justifica
intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile Solicitanților
menționate.
Aceste documente vor fi atașate Cererii de Finanțare și cuprinse la categoria Alte documente.
6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile
Cheltuielile neeligibile sunt:
-Proiecte de cercetare independente.
De asemenea, cheltuielile neeligibile sunt:
-cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
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-cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;
-cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare;
-cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
-construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
-cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale
în condițiile menționate în M17;
(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
-în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
-achiziționarea de clădiri.
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SECTIUNEA 7: SELECTIA PROIECTELOR
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor de depunere proiecte deschise de GAL Calafat. În situaţia în
care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea
totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin pe această măsură sunt supuse
unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de
selecţie:
Nr.
Criterii de selecţie
Punctaj
crt.
- principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a
CS 1 imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc
15
Proiecte ce includ componente inovative
CS 2 - principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor 15
proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect
Proiecte ce includ componente de protejare a mediului
CS 3 - principiul sectorului prioritar
30
Proiecte care, prin actiunile propuse, au legatura cu sectorul prioritar
CS 4 - principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului
40
Proiecte care au o structura adecvata de parteneriat pe baza obiectivelor
proiectului
TOTAL
100
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului
CS 1 - Proiecte ce includ componente inovative
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca in proiect sunt identificate componente inovative:
implementarea unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem,
produs, serviciu etc
CS 2 - Proiecte ce includ componente de protejare a mediului
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca proiectul sa includa cel putin o actiune
prietenoasa cu mediul inconjurator sau tematica cursului sa includa componente de protejare a
mediului.
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CS 3 - Proiecte care, prin actiunile propuse, au legatura cu sectorul prioritar
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie sa includa si sa
prezinte in plan actiuni din sectorul prioritar.
CS 4 - Proiecte care au o structura adecvata de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului
Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, proiectul trebuie sa aiba o structura
adecvata de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului.
În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii:

proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecție;
Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - pentru
care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - E1.3LG - Fisa de
verificare a criteriilor de selectie.
Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în prezentul
ghid.
Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a măsurii aferentă
perioada de depunere, criteriile de selecție, punctajele de selecție sunt realizate de GAL. Procedura
de selectie a proiectelor stabilita de catre GAL a avut in vedere promovarea egalitatii intre barbati si
femei si a integrarii de gen, prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau
etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, dar si stabilirea unor criterii
obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese,
garantand ca cel putin 50% din voturile privin deciziile de selectie vor fi exprimate de parteneri care
nu au statutul de autoritate publica si permitand selectia prin procedura scrisa.
Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A APELULUI DE SELECTIE în care se vor
prezenta: data lansării apelului de selecție; data limită de depunere a proiectelor; locul și intervalul
orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil; modelul de cerere de finanțare pe care
trebuie să‐l folosescă solicitanții; 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; criteriile de selecție etc.
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul
alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se
face în ordinea următoarelor priorităţi:
1.
Proiecte ce includ componente inovative;
2.
Proiecte ce includ componente de protejare a mediului;
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De la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de internet a GAL, beneficiarii au la dispoziţie
5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. In termen de 5
maximum zile lucratoare de la data postarii pe site-ul GAL a Raportului de Contestatii, Comitetul de
Selectie intocmeste Raportul de Selectie final.
Important! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit
„Procedura de evaluare si selectie a proiectelor”, publicat pe site-ul www.calafat.org.ro.
Atentie! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu
Cererea de finanțare.
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SECTIUNEA 8: VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 100.000 euro.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor
măsuri (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a
ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a
cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii
M2/1A.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat
pe proiect depus.
ATENTIE!
În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau
condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului
financiar se realizează integral.
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SECTIUNEA 9: COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA
DOSARULUI CERERII DE FINANTARE
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare (Anexa 1 la Ghid si disponibila in format
electronic pe pagina de internet a GAL-ului) însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform
listei documentelor prezentată in cadrul acestei sectiuni, legate într-un singur dosar, astfel încât să
nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți sunt cele disponibile pe site‐ul GAL Calafat.
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
9.1 Completarea Cererii de Finanţare
Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.
Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate
în modelul‐cadru.
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard de pe site‐ul GAL Calafat. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea
secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce
la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de
evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare
Locala a GAL Calafat.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor
de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare
aparține solicitantului.
9.2 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:
1. PLAN (PLANUL DE MARKETING/STUDIU/PLANUL DE PROIECT).
2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI.
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3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE
ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor
măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul Ghidului
Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii membrii ai
acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul.
4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) PE CARE
SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor
măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul
Ghidului
Solicitantului în
vigoare,
aferent
submăsurii
respective, de
către
fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce vor
beneficia de investiție, acolo unde este cazul.
5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru investiţiile care vizează investiţii în 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.
6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd
construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele
mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.
7. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care
se deruleaza operaţiunile cu AFIR);
8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect şi
sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza carora îşi au sediul
social şi puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si,
dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat
- Certificatele trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor prin menţiunea „nu are datorii fiscale şi
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate.
- Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA şi/sau alte documente aprobate pentru soluţionarea
cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de
atestare fiscală, pentru compensarea obligaţiilor fiscale de la Sect. A.
8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT
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Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr.
290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.
9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare
dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de
finanţare.Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info,
secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.
10. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se se
autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se modernizează, după
caz.
11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI conform
legislaţiei în vigoare.
11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și
completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările
și completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform ordonantei 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea
produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare.
11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare.
În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este
suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele
pe care trebuie să le conțină.
12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse
finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru
modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi modificările ulterioare (pentru
modernizări)
12.2 (pentru investiţii noi):
a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE
13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului
aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor
agricole şi alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel european.
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14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013
privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs
existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou - la ultima plată).
15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. (pentru modernizări în vederea
obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou
- la ultima plată).
16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII
PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ.
COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A
MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE
RECUNOAȘTERE.
17. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor
de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru,
după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.) sau documentele
relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente înființare membrii, Documente de
identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL, Angajament de realizare lucrări/construcții,
Hotararea Consiliului Local, etc.
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dosarul Cererii de Finanare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente:
Nr. crt.
1.
.....
n

Titlul documentului

9.3

Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare

Nr. Pagina (de la..... pâna la.....)

Cererea de Finanțare însoţită de anexele tehnice şi administrative - în 2 exemplare – 1 original si
1 copie - vor fi depuse la sediul GAL, din Calafat, str. A.I. Cuza nr. 34, parter, judetul Dolj,
împreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare si anexele tehnice şi administrative
29 | P a g e

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CALAFAT
scanate. Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”.
Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanţare va fi legat, paginat si opisat, cu toate paginile
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecarui document, unde n este
numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu
permita detasarea si/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare
pagina va purta stampila solicitantului (semnatura, în cazul persoanelor fizice).
Pentru acele documente justificative originale care ramân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanţare trebuie sa
conţina menţiunea „Conform cu originalul” si vor fi verificate de expertul care efectueaza
verificarea conformitaţii Cererii de Finanţare.
IMPORTANT! Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al
Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.
9.4 Verificarea dosarului cererii de finanţare
Verificarea cererilor de finanţare se face de către:
 GAL Calafat
si
 AFIR
Verificarea efectuată de GAL
GAL Calafat va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate
în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor
SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei
cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de
verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate
etapele prevăzute în Cap. XI al SDL ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadru
l SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.
GAL Calafat îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe
parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. Informaţiile
suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori ai GAL, iar răspunsul va fi transmis în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
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 în cazul în care cererea de finantare conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de
celelalte documente anexate Cererii de Finanţare.
 pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare. Informațiile
nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate în considerare;
 prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respecta formatul
standard (nu sunt conforme);
 dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ,
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, cu rugămintea de a transmite bugetul
rectificat conform solicitării expertului evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a
corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de
a contesta bugetul numai după notificare în urma aprobării Raportului de Selecție;
 în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de
cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect;
 corectarea erorilor de forma sesizate pe parcursul verificării Cererii de Finanțare;
 în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se
constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau
Declaratiile pe propria raspundere), iar din analiza proiectului expertul constată că aceste
carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.
Atenție! Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații
suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.
În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât și a criteriilor de selecție, experții verificatori
pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii de finanțare. În cazul în care
expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanțare poate fi admisă la verificare,
iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin solicitare de informații suplimentare.
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 pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată, 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.
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În urma verificării eligibilității, pot exista următoarele situaţii:

proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecție;
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost „neconform“, în baza unuia sau mai
multorpuncte de verificare din Partea a II‐a, vor fi înapoiate solicitanților. Solicitanții pot reface
proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru
aceeași măsură.
Verificarea la nivelul AFIR
Structurile teritoriale ale AFIR - CRFIR vor primi cererile de finanțare selectate de GAL pe masura
M2/1A. Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 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.
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de
finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conformcu originalul″.
La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul
(reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care
solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe reprezentantul GAL
să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.
ATENŢIE! Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente
sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată
de către AFIR că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori,
de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanţare, iar răspunsul va fi transmis în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii formularului E3.4.
IMPORTANT! 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-ul vor fi notificaţi de către
OJFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.
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Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității
de către OJFIR 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 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/au 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.
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SECTIUNEA 10: CONTRACTAREA FONDURILOR
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, experții CRFIR vor transmite către
solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de
finanțare (formular E6.8.3L). 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.
Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie să
prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 4 luni/7 luni de la primirea Notificării E6.8.3L
următoarele documente:
1.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de
o instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)
1.2 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);
2.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ale liderului de proiect 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 restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare
fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.
2.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL LIDERULUI DE PROIECT.Extrasul cazierului
judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul
judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare
dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.
3.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare
dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz.
Atenție!
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare.
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea:
Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.
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4. NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- se va
depune la momentul încheierii contractului.
Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii
Cererii de finanțare.
5. DOCUMENT EMIS DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI (conform protocol
colaborare AFIR ANPM-GM). În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu /Avizul Natura
2000, documentele se depun în termen de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a
notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După
expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare
nu mai poate fi semnat.
Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare
la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se
consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea
termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial
stabilit cu mai mult de 10 zile.
Atenţie! Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru
proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/ sau adaptarea la standarde.
Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care
includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite
prin fişa măsurii/submăsurii.
Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil
al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea
eligibilă nerambursabilă rămasă de platit.
Modificarea Contractului de Finanţare
Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi
modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai dacă
circumstanţele executării proiectului s‐au schimbat începând de la data iniţială a semnării
Contractului.
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.
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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.
Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului de
finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L ‐ ,,Notă explicativă pentru
modificarea Contractului de finanțare”.
Modificările Contractului de finanțare se pot realiza prin:

Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;

Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C
3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR;

Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.3L) – elaborată și
transmisă de CRFIR.
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.
I. Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act adițional:
 Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul
fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli
eligibile;
 Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a
efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații
temeinic justificate;
 Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de
finanțare, peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de
penalități;
 Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de
valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;
 Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia;
 Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune
la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat
ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG
nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare);
 Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul
implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa cum
sunt acestea menționate în cererea de finanțare).
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Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare:

Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;

Bugetul indicativ actualizat propus, după caz;

Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);

În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării
proiectului, plătitor de TVA şi astfel va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu
valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.
II. Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de
aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare:

Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

Schimbarea sediului social al beneficiarului;

Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare bancare pentru
proiectul PNDR;

Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în
cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de
cheltuieli eligibile;

Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție;

Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe
parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.);
III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notificare privind
modificarea Contractului de finanțare:

modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea
Contractului de finanțare și/sau a anexelor;

modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea Instrucţiunilor de plată şi de
achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării
manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Beneficiarul poate depune contestație cu privire la decizia privind Actul adițional/Nota de aprobare
la structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central, cu încadrarea în termenul de 10 zile de la data
primirii de către beneficiar a deciziei privind Actul adițional/Nota de aprobare. Soluționarea
contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de
procedură pentru implementare ‐ Sectiunea I: Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de
finanțare (Cod manual M01‐02).
Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată
neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau
omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de
finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de
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încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – "Prevederi generale"
și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).
Derularea Contractului de Finanţare
Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia
cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate
şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să
respecte prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de
Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a Sub‐măsurii 19.2, în
vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului.
În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de
implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.
Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția
Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării
proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu
prevederile Contractului de finanțare sunt:

Raportul de activitate intermediar și/sau final;

Documentația pentru avizarea achizițiilor;

Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR
Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic
de implementare prezentat în cadrul cererii de finanțare și pe baza rapoartelor de activitate
transmise de beneficiar.
Verificarea pe teren a activitatilor
După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile înainte de desfășurarea primului
eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR graficul
calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a activităților,
precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.
Dacă beneficiarul nu depune la OJFIR graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că
graficul de realizare iniţial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare.
Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate, fiind
obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate.
Vizitele pe teren se realizează la locul de desfășurare a evenimentelor. Experții din cadrul SL DATLIN
sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi necesară înștiințarea
prealabilă a beneficiarilor, pentru verificarea documentelor care vizează implementarea
proiectelor.
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SECTIUNEA 11: ACHIZITII
Achizițiile în cadrul proiectului vor fi derulate de către liderul de proiect și/sau parteneri, cu
respectarea condițiilor din Anexa IV la contractul de finanțare - Instrucțiuni de achiziții.
Contractele de achiziții vor fi încheiate și depuse la AFIR spre avizare, de către liderul de
proiect/parteneri, după încheierea contractului de finanțare.
Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând cu data
primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie
răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii
(managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea Contractului de Finanțare
și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achizitia derulată.
Intreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari
(constructii, modernizari) în cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul
www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare
disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât și pentru ofertanți,
condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info.
Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, studii teren, întocmirea Studiilor de
Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii cererii de
finanțare se vor derula, după cum urmează :
Contractele < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului
indicativ.
Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, confom Bugetului indicativ, pentru servicii de consultanta si
servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de
finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de
achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.
În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple beneficiarul/partenerii este/sunt obligat/obligați
să finalizeze procedura de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii
privaţi PNDR 2014-2020 și să încarce dosarele de achiziţii în maxim 3 luni, urmând să depună o
transa de plata în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.
Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să finalizeze procedura de
achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 2014-2020, să
încarce dosarele de achiziții în termen de maxim 6 luni și să depună o tranșă de plată în termen de
maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.
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Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără
avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza după incheierea contractului
de finantare.
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanti:
Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în
structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc)
și membrii comisiilor de evaluare:
a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor
de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
c. sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.
B. Conflictul de interese intre ofertanti:
Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile
de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):
a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG
66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor
de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la
contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau
bunuri.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere
următoarele principii:
aNediscriminarea;
bTratamentul egal;
c Recunoaşterea reciprocă;
d Transparenţa;
e Proporţionalitatea;
f Eficienţa utilizării fondurilor;
g Asumarea răspunderii.
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SECTIUNEA 12: TERMENE LIMITA SI CONDITII PENTRU
DEPUNEREA CERERILOR DE PLATA AFERENTE TRANSELOR DE
PLATA
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a
conformității emisă de GAL.
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare ‐ formular AP 0.1L
conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și
anexele la acesta.
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie,
la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar.
După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a
conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale OJFIR. 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 OJFIR.
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de
plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR
www.afir.madr.ro. Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată,
Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria
răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info).
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare,
conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.
Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății,
în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele
autorizate și rambursate în cadrul proiectului.
Beneficiarul (liderul de proiect) poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă
nerambursabilă la data depunerii Cererii de finanţare sau până la data depunerii primului dosar al
cererii de plată la Autoritatea Contractantă, în condițiile prevăzute în Instrucțiunile de plată anexă
la Contractul de finanțare.
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SECŢIUNEA 13: MONITORIZAREA PROIECTULUI
Dacă pe parcursul implementării proiectului se constată că proiectul nu mai îndeplinește unul
dintre criteriile de selecție pentru care a fost acordat punctaj se va returna valoarea finanțării
nerambursabile plătită până la momentul constatării și se va rezilia contractul de finanțare.
Dacă pe parcursul implementării proiectului se constată că beneficiarul (liderul de parteneriat şi
partenerii) nu mai îndeplinește unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate in prezentul ghid se
va returna valoarea finanțării nerambursabile plătită până la momentul constatării și se va rezilia
contractul de finanțare.
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ANEXE

2. Anexa 2 - Cerere de finantare Grupuri Operationale
2. Anexa 2 - Cerere de finantare Parteneriate
3. Anexa 3 - Model plan
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4. Anexa 4 - Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat
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8. Anexa 8 - Lista cuvintelor cheie Grupuri Operationale
9. Anexa 9 - Model Contract de finantare
10. Anexa 10 - Declaratie pe propria raspundere
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