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SCOPUL GHIDULUI 

 

Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informații 

necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului. Ghidul 

solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului 

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

întocmirea proiectului conform cerințelor specifice PNDR 2014-2020 si Strategiei de Dezvoltare 

Locala GAL Țara Oltului. Acest document nu este opozabil actelor normative naționale și 

europene. 

Prevederile aferente ghidului solicitantului se aplică în mod corespunzător. Sunt prezentate 

regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de inveștiții, precum și 

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

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

documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al  

Planului de marketing, al Contractului de Finanțare, precum și alte informații utile întocmirii 

proiectului și completării corecte a documentelor. 

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

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

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

finanțate prin PNDR. 

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

modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale, astfel vă recomandăm ca până la 

data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a 

proiectelor, să consultați periodic pagina de internet http://taraoltului.ro/  si www.afir.info.ro 

pentru a urmări eventualele modificări.  

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

și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina 

de internet. 

 

 

 

 

 

  

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA OLTULUI 

Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190,  

Tel: 0269522101,  

e-mail: tara_oltului@yahoo.com  

web: http://taraoltului.ro/  

http://taraoltului.ro/
http://www.afir.info.ro/
mailto:tara_oltului@yahoo.com
http://taraoltului.ro/
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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

Definiții 

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate 

juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale 

pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001). 

 

Beneficiar- persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 

familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene 

prin FEADR; 

Cererea de finanțare- reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea 

obținerii finanțării nerambursabile; 

Cofinanțarea publică- reprezintă fondurile nerambursabile allocate proiectelor de investiție prin 

FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii europene și a Guvernului României; 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate; 

Eligibil- reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum 

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare pentru 

FEADR; 

Evaluare- acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicit finanțare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului și pentru 

selectarea proiectului,  în vederea contractării;  

Fișa Măsurii- descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, 

aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, categoriile de beneficiari și tipul 

sprijinului; 

Fonduri nerambursabile- fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a măsurii și care nu 

trebuie returnate- singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea 

investiției conform proiectului aprobat de AFIR; 

Investiție nouă- cuprinde lucrările de construcții-montaj, utilaje instalații, care se realizează pe 

amplasamente noi pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația sau pentru 

construcții aparținând exploatațiilor cărora li s-au retras autorizațiile de funcționare și nu își 

schimbă destinația inițială; 

Modernizarea- cuprinde achiziția de echipamente și/sau dotări sau lucrările de construcții și 

instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcțiilor aferente 

întreprinderilor în funcțiune și cu autorizații de funcționare valabile, fără modificarea 

destinației inițiale; 

Prag minim- reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare; 

Perioada de implementare- reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până 

la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
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Perioada de derulare a proiectului- reprezintă perioada de la semnarea contractului de 

finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

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

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune 

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți. 

Reprezentantul legal- este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relație contractuală 

cu AFIR, conform legislației în viguare; 

Solicitant- persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 

familială, potential beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

Sprijin nerambursabil- reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată din contribuția Uniunii 

Europene și a Guvernului României; 

Valoarea eligibilă a proiectului- reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii, lucrări care 

se încadrează în lista Cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de co-finanțare publică și private se calculează prin raportare 

la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului- reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii și/sau 

lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și care 

nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 

procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de 

către beneficiarul proiectului; 

Valoarea totală a proiectului- suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări. 

Teritoriul GAL Țara Oltului- totalitatea comunelor la nivel de unitate administrative-teritorială, 

format din: Comuna Boița, Comuna Turnu Roșu, Comuna Racovița, Comuna Porumbacu De Jos, 

Comuna Arpașu de Jos, Comuna Cîrța, Comuna Cîrțișoara, - din Județul Sibiu; și Comuna Câineni, 

Comuna Boișoara, Comuna Titești- din Județul Vâlcea. 

 

Abrevieri 

GAL – Grup de Acțiune Locală; 

GALTO – Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului; 

LEADER- Liaisons Entre Actions de Development de l`Economie Rurale (Legături între Acțiuni 

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale);  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care 

deruleazăFEADR; 

AJPM-Agenția Județeană pentru Protecția Mediului; 

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

ANT – Autoritatea Națională pentru Turism; 

ANSVSA- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

CRFIR - Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale CS – Comitet de selecție; 
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DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

DI – Domeniu de intervenție; 

DSP- Direcția de Sănătate publică; 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

ORC- Oficiul Registrului Comerțului; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea; 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală 
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2. PREVEDERI GENERALE 

 

2.1 Contribuția masurii  M19/3A /1 - “Promovare forme asociative” la domeniile 

de intervenție  

Măsura este menită să încurajeze stimularea înfiinţării de grupuri de producători/cooperative  în 

vederea stimulării proceselor şi a proiectelor realizate în comun, pentru a facilita diversificarea 

ofertei agricole, creşterea productivităţii muncii şi accesul pe piaţă într-un mediu concurenţial 

din ce în ce mai extins. La nivelul teritoriului există doar 2 asociaţii ale crescătorilor de animale, 

o singură asociaţie a producătorilor agricoli şi niciun grup de producători sau cooperativă.  

Interesul scăzut pentru aceste forme de cooperare se explică pe de o parte prin lipsa de 

informare, iar pe de altă parte prin reticența populației la asocieri și grupuri. Pentru că aceste 

cooperative nu se formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin individualizat pentru 

constituire și consolidare-până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de 

vedere economic și al resursei umane.   

Acest sprijin trebuie să vină din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și 

dezvoltare economică rurală, pentru a demara un proces de incubare de start-up-uri asociative. 

Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole cu 

scop economic): Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti de pe 

teritoriul GAL TO; Rezolva nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității; 

Se bazeaza pe resursele locale; Se integreaza in strategia locala producand sinergie și 

complementaritate cu alte proiecte din strategie; Se poate constitui într-un motor de dezvoltare 

economică a fermierilor din zonă - implicit efectul multiplicator a măsurii ceea ce conduce la o 

rata mai mare de ajutor nerambursabil către fermieri. Pentru a face ca acest demes sa aiba 

succes ne propunem sa sprijinim promovarea si a altor forme asociative din alte domenii decat 

cel agricol existente in teritoriul, forme asociative esentiale pt teritoriul Țara Oltului .  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 

în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 

produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii  

Obiectivul de dezvoltare rurală: i) Favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: OS.1. Diminuarea migraţiei populaţiei prin încurajarea 

dezvoltării fermelor, creerii de forme asociative, a întoarcerii și/sau stabilirii tinerilor în 

teritoriul GAL TO în sensul oferirii de sprijin financiar și logistic. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, MEDIU SI 

CLIMA 

Obiective transversale:  
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Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul agricol 

a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru condiţiile actuale de pe piaţa 

muncii. 

Mediu si clima – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind 

punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 19/3A/1-Promovare forme asociative este 

complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare locală: M19/2B/1 - Sprijinirea 

tinerilor fermieri şi a fermelor mici, M19/6A/1 - Diversificarea activităților economice și crearea 

de locuri de muncă, M19/6A/2 - Dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea 

de locuri de muncă. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  

Sprijinul acordat prin Măsura M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative” va contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală- din teritoriul GAL Țara Oltului și la 

stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

 

2.3 Contribuția publică totală a măsurii, tipul sprijinului, sumele aplicabile și 

rata sprijinului 

Contribuția publică totală, pentru această măsură este de 22.427,00 Euro, din care: 

 85 % contribuție europeană – FEADR și 15% contribuţia națională de la bugetul de stat; 

Tip de sprijin: 

 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate şi plătite efectiv; 

 plată în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii financiare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea  avansului,  în conformitate cu articolul 45(4) şi 

articolul 63 din Regulamentul 1305/2013 şi a legislaţiei naţionale în vigoare. 

 

 2.4 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole si neguvernamental prevăzută 

în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și modificările 

ulterioare; 

Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de 

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si modificările 

ulterioare; 

OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare;  

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile. 
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Legislatia europeana: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, 

UE) nr. 808/2014 

 

2.5 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 

Spațiul rural eligibil în accepțiunea acestei măsuri cuprinde toate cele 10 unități administrativ-

teritoriale din teritoriul GAL Țara Oltului: Comuna Boița, Comuna Turnu Roșu, Comuna Racovița, 

Comuna Porumbacu De Jos, Comuna Arpașu de Jos, Comuna Cîrța, Comuna Cîrțișoara, - din 

Județul Sibiu; și Comuna Câineni, Comuna Boișoara, Comuna Titești- din Județul Vâlcea. 

 

Localizarea proiectului trebuie să fie pe teritoriul GAL;  

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare 

evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL 

(numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. 

Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține 

GAL sau în județele limitrofe acestuia/acestora. 
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3. DEPUNEREA PROIECTELOR 

 

‐ Locul unde vor fi depuse proiectele, respectiv adresa de la sediul GAL: Proiectele se pot 

depune  la sediul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. 

Porumbacu de Jos, nr. 253, cod 557190, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 

– 14:00. 

‐ Perioada de depunere a proiectelor va fi menționată în cadrul Apelului de selecție.  

‐ Alocarea pe sesiune: 22.427,00 Euro 

‐ Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 

puncte 

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura M19/3A/1  GAL Țara 

Oltului va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, cu minimum 30 de zile calendaristice 

înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, cu minim 10 zile 

calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL în situația în care 

acest apel va conține preverile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de 

selecție pe măsura M19/3A/1, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu 

excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.  

 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor 

la GAL Țara Oltului.  

 

Data lansării apelului de selecție se poate afla și de pe site-ul http://taraoltului.ro/   

http://taraoltului.ro/
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4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M19/3A/1 – ”Promovare forme 

asociative” sunt prevăzuți  în Fișa măsurii M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative”, 

respectiv: 

Beneficiari direcți: 

 ONG-uri, înființate conform “Ordonanței de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații” care au desfășurat sau desfășoară activități de facilitare comunitară în 

domeniul vizat de măsură ; 

 Comunele și asociațiile acestora definite conform legislației în vigoare; 

 GAL TO (doar în situația în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se 

aplică măsuri de evitare a conflictului de interese); 

 Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, 

și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos: 

o PFA/II/IF; 

o Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

o Organizații neguvernamentale. 

Atenție! 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova formele asociative iar  

solicitantul este un parteneriat constituit din cel puțin două entități din categoria 

beneficiarilor direcți eligibili. 

 

Atenție! 

În cazul parteneriatelor, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de 

Cooperare, Liderul de proiect trebuie să fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este 

obligatoriu să fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL TO. 

Beneficiati indirecți (grupul țintă): 

 Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL TO, înregistrați în registrul agricol al 

primăriilor comunei de reședință; 

 Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale(înființate în 

baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul 

G.A.L.; 

Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei structuri 

asociative de tip: 

 Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, art. 6, lit. E) cu 

modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate 

să deservească interesele propriilor membri; 

 

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

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri; 
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 Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; 

 

Reprezentantul legal al solicitantului în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu contract 

de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de 

derulare a proiectului. 

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situaţii excepţionale, cu condiţia respectării celor de 

mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.  

 

Atenție! 

Structura asociativă creată în cadrul proiectului va fi formată din beneficiari indirecți ai 

proiectului, din categoriile de mai sus.   

 

Atenție! 

În cazul Parteneriatelor fără personalitate juridică care până la finalizarea proiectului îşi 

schimbă nejustificat structura (tipul şi numărul de membri) le va fi retrasă integral asistenţa 

financiară. 

Totuşi, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive 

întemeiate, care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, 

inclusiv condiţiile de eligibilitate şi selecţie, cu acordul partenerilor prezenţi în parteneriat la 

momentul solicitării modificării. 

În cazul în care există intenţia de modificare a componenţei parteneriatului după momentul 

acordării Deciziei de Finanţare (semnarea Contractului de Finanţare) şi până la sfârşitul 

perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta şi va avea obligaţia de a 

notifica AFIR pentru a primi acordul. Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de 

cooperare va prelua toate drepturile şi obligaţiile entităţii ce a părăsit acordul. Se va 

transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după 

primirea acordului AFIR. Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între 

momentul depunerii Cererii de Finanţare şi momentul acordării Deciziei de Finanţare 

(semnarea Contractului de Finanţare). Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au 

efectuat plăţi. 

De asemenea, este permisă şi creşterea numărui de parteneri fără a fi necesară o justificare 

amplă, cu condiţia ca, aceştia să fie incluşi cu acordul partenerilor prezenţi în parteneriat la 

momentul solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv inclusiv 

cheltuielile, condiţiile de eligibilitate şi selecţie. în acest caz solicitantul (liderul de proiect) 

va notifica AFIR intenţia de modificare a componenţei parteneriatului şi motivul includerii 

partenerului/ partenerilor şi va ataşa dovada acordului partenerilor prezenţi în parteneriat la 

momentul solicitării modificării. 

Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) şi membri noi a căror 

atribuţii în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou 

acord de parteneriat/ act adiţional care să-i includă şi pe noul/ noii parteneri. Pot fi cooptaţi 

parteneri atât din zonele rurale cât şi din zonele urbane în cadrul acordului de cooperare, 

ţinându-se cont de drepturile şi obligaţiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare).  
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Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial. 

 

Acordul  de cooperare va face referire la o perioadă de funcționare egală cu perioada 

pentru care se acordă finanțarea plus perioada de monitorizare a proiectului ; 

 

Parteneriatul trebuie să respecte următoarele: 

 să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform 

legislaţiei naţionale în vigoare;  

 să acţioneze în nume propriu; 

  să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului. 

Atenție!  

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/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 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 Finanțare, că vor prezenta proiectul tehnic la data semnării contractului şi 
nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii 
continue a anului următor.   

Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect. 

 

Atenție! 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 

beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în 

cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de 

derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului 

financiar, dacă s-au efectuat plăți.  

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații 

majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri 

din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, 

respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:  

 acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai 

beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași 

tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013;  

 acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior 

depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;  
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5. CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Condiții de eligibilitate conform Fișei Măsurii M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative”  din 

SDL GAL TO: 

1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

2. 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. 

3. Solicitantul demonstrează experiența relevantă în raport cu activitatea  prevăzută în 

proiect. 

4. Investiția trebuie să se încadreze  în cel puțin una din acțiuniile eligibile prevăzute 

prin măsură. 

5. Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 

finalizat 

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

7. Investiția în active corporale trebuie să fie realizată pe teritoriul GAL TO. 

8. Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare şi piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 

din Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 şi descrise în secțiunea Informaţii specifice 

operaţiunii din fişa măsurii. 

9. Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data deciziei 

de finanțare. Perioada de implementare a proiectului va cuprinde inclusiv depunerea 

ultimei cereri de plată. 

10. Solicitantul este persoană juridică constitutită în conformitate cu 

legislația în vigoare în România și îndeplinește următoarele cerințe; 

 are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

 dispune de personal calificat propriu  sau cooptat  în domeniile corespunzătoare 

tematicilor prevăzute; 

 dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților; 

 nu este în stare de faliment ori lichidare; 

 și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat; 

 

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului este 

necesar să fie prezentat în planul de marketing/ studiu toate informațiile concludente în acest 

sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații. 
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6. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 

IMPORTANT: Prin această măsură se va acorda sprijin nerambursabil pentru stimularea 

asocierii/cooperării și pregătirea documentațiilor necesare aplicării de către parteneriatul 

constituit la alte măsuri de servicii și/sau investiții din SDL GAL TO. Exemplu: pregătirea planului 

de marketing în vederea aplicării parteneriatulu pentru alte măsuri din cadrul SDL GAL TO . 

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, în limita valorii maxime a sprijinului specificat în fișa măsurii. 

 

6.1 Cheltuieli eligibile 

Conform Fișei Măsurii M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative”  din SDL GAL TO, tipurile de 

acțiuni eligibile pentru care pot fi rambursate costurile eligibile  sunt: 

a. Promovarea formelor asociative (asociații și fundații) de referință din teritoriul GAL TO, 

respectiv turism și agricultură înființate prin OG 26/2000. 

b. Acțiuni de promovare:  

 elaborare de materiale informative relevante structurilor asociative; 

 siteuri de promovare; 

 organizarea de evenimente de promovare (degustări, tărguri, festivaluri 

promovare produse; schimburi de experiențe, elaborarea de suporturi de 

curs, crearea de marcă); 

c. Activități privind realizarea lanțurilor scurte de aprovizionare și de piețe locale și a 

dezvoltării acestora; 

d. Acțiuni de înființare (premergătoare): 

 Analize a potențialului de producție, 

 Elaborare studii de piață, 

 Consultanță în elaborarea planului de afaceri, 

 Consultanță în elaborarea documentelor constitutive(fiscală și juridică), 

 Organizarea întâlnirilor comunitare, 

 Facilitare comunitară, 

 Activități demonstrative. 

e. Acțiuni de creștere a capacității: 

 Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative, 

 Organizare vizite de studiu, 

 Consultanță în diversificarea produselor și serviciilor, 

 Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice 

 Consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să 

contribuie la formarea unei rețele 

 Consultanță tehnică și juridică; 

 

f. Acțiuni de funcționare: 
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 Monitorizarea și raportarea periodică, 

 Elaborare strategii de promovare și planificare strategică pentru funcționare,  

 Consultanță financiară(dezvoltarea unui model de gestiune adaptat)  

 Consultanță în atragerea de fonduri 

 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziția de teren 

 Închirierea de mașini, instalații și echipamente 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  

Cheltuielile neeligibile sunt:  

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

• cheltuielile aferente certificării produselor de calitate;  

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepția 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 excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și 

pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17;  

(b) achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;  

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

în temeiul legislației naționale 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.  

Lista investițiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 

226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 

Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.  



 

17 
 

 

7. SELECȚIA PROIECTELOR 

 

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecție aplicabile pentru Măsura M19/3A/1 

– ”Promovare forme asociative”: 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1. Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor, principiul 

reprezentativității cooperării, respectiv numărul de comune vizate 

pentru Grupul Țintă. 

Max 50 p 

1.1 Proiectului se adresează GT dintr-o singură comună membră GAL 20 p 

1.2 Proiectului se adresează GT din 2-4 comune membre GAL 30 p 

1.3 Proiectului se adresează GT din toate comunele membre GAL 50 p 

2.  Dezvoltare lanț scurt (abordare de marketing) Max 50p 

2.1 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru GT integrarea pe 

piața locală.  

20  

2.2 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru GT integrarea într-

un lanț scurt. 
30 p 

2.3 Proiectul prevede acțiuni care propun pentru GT integrarea 

lanțului scurt cu piață locală. 
50 p 

 TOTAL 100 p 

 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanțare.  

 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare :  

1. Valoarea nerambursabila totala a proiectului in ordine crescatoare 

 

Atenție! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin proiect, atât 

în faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru 

care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii 

obligatorii. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în 

perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către 

proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate 
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plăţile efectuate până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în 

sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

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

anterior. 

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

rezultatului evaluării, modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor se 

vor face în conformitate cu prevederile ,,Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor”. 
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8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului): 

 Valoarea maximă a sprijinului este de 15.000 de euro/proiect. 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

 

Activitățile eligibile și bugetarea cheltuielilor aferente prevăzute în cadrul unui proiect, 

trebuie să respecte următoarea încadrare: 

 Buget faza 1(animare, dezvoltare plan de afaceri) – maxim 5.000 Euro 

 Buget faza 2(înregistrare, asigurarea viabilității, autosustenabilitate) – maxim 10.000 

Euro 

 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

 

Tipul de sprijin: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

 

Atenție! 

În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea 

proiectului sau condițiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, 

recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 
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9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

 

Completarea cererii de finanțare  

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. 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 măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

programului.  

Atenție! 

Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard  de pe 

site-ul GAL TO. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri 

de Finanţare completate de mână. 

Dosarul cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un Opis, cu următoarele precizări: 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr. pagini (de la .... până la 

....) 

 

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare  

Solicitantul trebuie sa depuna, la sediul GAL Țara Oltului în condițiile și la termenele 

specificate în apelul de selecție, Cererea de Finanțare cu toate anexele completate, 

în 2 exemplare (1 original şi 1 copie), împreună cu formatul electronic (CD -2 

exemplare care va cuprinde dosarul Cererii de Finanțare scanat si Cererea de 

Finanțare în format editabil) şi documentele originale (pentru care a atasat copii în 

dosarul original).   

Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE ”   

 

Atenție!  

Format electronic (prin scanare) a cererii de finanțare și a documentelor ataşate cererii de 

finanţare se face prin salvarea ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor. 

Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu 

originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 

150 dpi) în fişiere format PDF.  

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu 

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui 
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fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii 

de finanțare în afara celor 3 exemplare pe care le depune. 

 

Pentru acele documente originale care ramân în posesia solicitantului, (ex: act de înființare, 

bilanț contabil vizat de administrația financiară), copiile din dosarul original trebuie să conțină 

mențiunea „Conform cu originalul” și să fie semnate de către responsabilul legal al 

solicitantului. 

 

Dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, sigilat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea 

dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, 

inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea 

documentelor. Solicitantul va semna și va face menţiunea la sfărşitul dosarului: ,,Acest dosar 

conţine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”. 

 

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de catre responsabilul legal, aşa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare sau de către un împuternicit, prin 

procura legalizată (în original) al responsabilului legal.  

 

Compartimentul tehnic al GAL TO 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. 

 

Verificarea dosarului Cererii de Finanțare de către GAL Țara Oltului  

Verificarea cererilor de finanţare se vor face în prima etapă la GAL Țara Oltului, urmând ca 

proiectele selectate de GAL Țara Oltului, în baza unui Raport de Selecţie, să fie depuse de 

solictant la AFIR. 

 

Verificarea conformității  

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

de verificare a conformității”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 dacă este corect completată;  

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

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente, precum şi 

valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

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

neconform. 
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Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare care 

sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL Țara Oltului, dar care, cu ocazia verificării 

conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii 

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

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

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Țara Oltului după evaluarea conformităţii pentru 

a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele 

neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură fişa de verificare a conformităţii. 

În cazul în care solictantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna 

acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiuniea “Solicitantul refuză să semneze”. 

 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei 

sesiuni de primirea a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, 

la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a 

proiectelor de investiţii. 

 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

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

Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă doua exemplare al Cererilor de finanțare 

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

încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.  

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

solicitanți în cadrul aceluiaşi  Apel de Selecţie daca mai este deschis sau în cadrul următorului 

Apel de selecție lansat de GAL TO pentru aceeași măsură. 

 

Verificarea eligibilității  

Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia se 

realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a eligibilității proiectului” disponibil pe site-ul 

GAL TO. 

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

  verificarea eligibilităţii solicitantului;  

  verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;  

  verificarea planului de marketing/studiului și a tuturor documentelor anexate, inclusiv a 

Acordului de cooperare.  

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 
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1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de marketing/studiul/proiectul tehnic) conţine 

informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii 

contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

2.  în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile 

respective.  

3.  în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută 

corect.  

4.  pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare 

fără înlocuirea documentelor obligatorii prezentate la depunerea Cererii de Finanțare. 

Informațiile nesolicitate transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare.  

5.  dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul E3.4, 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 

Selectie;  

6. 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 

omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza 

proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori 

materiale.  

 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă. 

 Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă; 

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

Dacă Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă, dosarul original al Cererii de finanțare va 

fi restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, 

semnat de ambele părți. 

Cererile de Finanţare declarate neeligibilă pot fi corectate/completate și redepuse de către în 

cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL TO pentru aceeași măsură. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL TO, 

pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, 

eventuale contestații etc.).  

 

Verificarea criteriilor de selecție  

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecție şi acordarea punctajului se realizează pe baza 

formularului „Fişă de verificare a criteriilor de selecție” disponibil pe site-ul 

http://taraoltului.ro/  

http://taraoltului.ro/
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Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 

finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 

 

Selecția proiectelor  

Selecția proiectelor se face de către GAL Țara Oltului și parcurge, în mod obligatoriu, toate 

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

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

 

GAL Țara Oltului va puncta fiecare proiect declarat eligibil în funcţie de sistemul de punctaj 

stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul Intermediar de Selecție, în cadrul unei sedinţe a 

Comitetului de Selecţie. 

GAL Țara Oltului va publica Raportul Intermediar de Selecţie pe site-ul GAL Țara Oltului, şi va 

transmite fiecarui solicitant o notificare privind rezultatul evaluării Cererii de Finanţare. 

Solicitantul poate contesta decizia de evaluare în 5 zile lucratoare de la primirea notificării. 

După publicarea raportului de contestaţii, daca va fi cazul, GAL Țara Oltului va proceda la 

întocmirea şi aprobarea Raportului Final de Selecţie, în cadrul unei sedinţe a Comitetului de 

Selecţie. Raportului Final de Selecție va conține o Lista cu proiecte eligibilile selectate şi o 

Lista cu proiecte eligibile neselectate în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 

respectarea criterilor de departajare. 

 

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

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

solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în 

care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR 

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

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

întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 

respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza 

ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile. 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea 

respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL. 

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în 

care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii 

contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume 

neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile 

la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția 

proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de Selecție suplimentar se realizează cu 

respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului Final de Selecție (avizare și publicitate).  

 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL Țara Oltului, va fi realizată de către Comitetul de Selecţie, iar 

analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a 

Contestațiilor. La selecţia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, adică pentru 

validarea voturilor este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii CM, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru soluționarea 
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contestațiilor se va aplica, deasemenea, regula „dublului cvorum”. Pentru transparenţa 

procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste întruniri va fi invitat şi un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean.  

 

*GAL poate exclude din flux etapa de Raport de Evaluare și perioada de primire a 

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care 

nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea 

totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de 

selecție respectiv, dat fiind că nu există condiții care să conducă la contestarea 

rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

 

Atenție! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de finanțare.  

 

Atenție!  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit 

„Regulamentului de organizare şi funcționare al procesului de selecție şi al procesului de 

verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-ul www.madr.ro și www.afir.info. 

 

IMPORTANT! 

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR se realizează în baza 

documentelor depuse odată cu Cererea de Finanțare. Documentele suplimentare depuse la 

contestație pot fi luate în considerare numai în situația în care acestea nu fac parte din 

categoria documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de Finanțare, existau la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 

 

Verificarea Cererii de Finanțare la AFIR  

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai 

târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată 

fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în 

vigoare. 

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul(respectiv 

Vâlcea și Sibiu). În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul ambelor județe, acesta va 

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

de vedere valoric. 

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

acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să 

depună proiectul. 

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul 

http://www.afir.info/
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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 „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii 

contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu 

documentele specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării 

conformității. 

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe 

raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare, 

însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, 

astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 

 

Verificarea încadrării proiectului 

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

finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii 

M19/3A/1 din SDL a GAL Țara Oltului, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție 

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

corespunzători domeniului de intervenție 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 

din cadrul OJFIR/CRFIR, respectiv:  

 la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

 la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și 

proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.  

 

Proiectele de servicii, pentru care se folosește formularul - cadru de cerere de finanțare 

prezentat în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2 vor fi 

verificate de către experții SLIN-OJFIR. 

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

inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) 

expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita 

documente și informații suplimentare în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL 

sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de 

maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă în urma 

solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste 

documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR. 

 

Fișa de verificare a încadrării proiectului cuprinde două părți:  

 

• Partea I – Verificarea conformității documentelor  

 

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

verificării conformității documentelor, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după 
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caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat 

neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.  

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

selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori 

„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune 

proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.  

 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 

  

Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a 

selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii 

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

domeniului de intervenție.  

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

în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate 

GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR 

în baza unui alt Raport de selecție.  

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

ori pentru puncte de verificare specifice – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a 

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

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

ori), nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.  

 

Verificarea eligibilității proiectului 

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

de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași 

serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa 

de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de 

eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și indicatorii de 

monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de 

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

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

atașate la Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, 

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

Cererea de Finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.  

 

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

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

prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale 

serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise 

în Cererea de Finanțare. 

 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL GAL 

Țara Oltului. 
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, 

dacă este cazul, în următoarele situații :  

 informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;  

 prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finanțare;  

 prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

standard (nu sunt conforme) ;  

 necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;  

 necesitatea corectării bugetului indicativ.  

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

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

eligibilitate la momentul depunerii Cererii de Finanțare.  

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

singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau 

GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de 

informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL.  

Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul 

va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a 

apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

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

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

verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi 

corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor intra din nou 

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

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

original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost 

verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, 

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

Notă  

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

dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei 

autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate 

și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor 

cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.  

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

căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au 

realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării 

cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin 

fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.  

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

eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la 

primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a 
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analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR 

superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul. 

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

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

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

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  

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

la data înregistrării la structura care o soluționează.  

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

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

solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.  

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

către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin 

notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în 

care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de 

finanțare nu se va încheia. 
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10.  CONTRACTAREA FONDURILOR 
 

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

este cazul, experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului 

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

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

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

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

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

sprijinul financiar nerambursabil.  

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

și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 

aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).  

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

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

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

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

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

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

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

pentru care se efectuează plata respectivă.  

 

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

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

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

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

Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea 

finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul 

neîncheiat/încetat.  

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

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, 

exemplar copie, în format electronic (CD).  

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

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

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

neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR 

poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea 

AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 
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Atenție!   

Pe durata de valabilitate (și monitorizare) a contractului de finanțare, beneficiarul va 

furniza GAL-ului orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 
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11. AVANSURILE 

 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul 

Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul  poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR. 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau  nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată 

de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp  

egală cu durata de execuţie a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 

suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 

contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  

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

la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la 

ultima tranșă de plată. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea 

solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea 

Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 

Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată 

la prelungire. 
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12. ACHIZIȚIILE 

 

Beneficiarul are posibilitatea să deruleze procedura de achiziţii servicii, atât înainte cât şi după 

primirea Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe 

proprie răspundere.  

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.  

Avizarea dosarelor de achiziții se va realiza ulterior semnării Contractului de Finanțare cu 

A.F.I.R. 

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări 

(construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate 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 Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, 

condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info. 

Derularea contractelor va intra în vigoare dupa semnarea Contractului de Finanțare și după 

avizul favorabil din partea AFIR. Solicitantul este obligat să respecte Manualul de Proceduri 

pentru beneficiarii privați de la momentul demarării procedurii „selecție de oferte” sau „o 

singură ofertă”. 

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, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă.  

□ Contractele > 15.000 EURO, fără TVA, pentru servicii de consultanță și servicii pentru 

întocmirea Studiilor de Fezabilitate derulate anterior încheierii Contractului de Finanțare 

cu AFIR, procedura de achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de 

Achiziții pentru beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.  

 

În cazul investiţiilor care presupun achiziții simple Beneficiarul este obligat 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 Finanțare.  

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. 

Precizăm că termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, neîncadrarea în aceste termene 

poate conduce la încetarea Contractului de Finanțare. 

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor 
fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza înaintea încheierii 
Contractului de Finanțare.  
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Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv 

de selecție de oferte/conform bazei prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, de către 

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

instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin 

atribuirea unui contract de achiziție.  

 

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării 

unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin 

PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de 

construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție.  

Atenţie! Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de 

Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea 

încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina 

oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. 

Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul 

pe care îl vor semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele 

contracte.  

Atenție! La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare 

din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de 

obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare 

prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice 

informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își 

respectă obligațiile contractuale. 

Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care 

nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.  

 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se definește prin:  

A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți:  

 

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, 

membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de 

administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:  

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau 

subcontractanti; 

c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de 

mai sus.  

 

B. Conflictul de interese între ofertanți:  

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):  
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a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași 

achiziție (OUG 66/ 2011);  

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau 

subcontractant;  

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de 

mai sus.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă la 

Contractul de Finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, 

lucrări sau bunuri.  

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 

vedere următoarele principii:  

a. Nediscriminarea;  

b. Tratamentul egal;  

c. Recunoaşterea reciprocă;  

d. Transparenţa;  

e. Proporţionalitatea;  

f. Eficienţa utilizării fondurilor;  

g. Asumarea răspunderii.  

 

Atenție! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 

15.000 euro, înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile 

procedurii de achiziţii servicii din Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 
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13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 
AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 

 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 

Țara Oltului pentru efectuarea conformității, iar ulterior, GAL va anexa la dosarul 

cererii de plată și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare ‐ 

formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu 

modificările și completările 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 ( CD, copie – 1 exemplar) 

documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul 

depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către 

GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).  

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

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi 

analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial 

conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐ 

ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. 

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

responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

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

GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) 

respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a AFIR www.afir.info, secțiunea INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru 

pentru PNDR.  

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

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului, pentru toate etapele, verificările se 

realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub‐măsurii din 

PNDR 2014 – 2020 în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului 

contractului/deciziei de finanțare.  

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

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe 

propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site‐ul AFIR 

(www.afir.info) - secțiunea NFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR.  
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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 Țara Oltului cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 
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14. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului 

până la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. 

În cadrul Măsurii M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative”, durata de monitorizare este de 5 

ani de la acordarea ultimei plăţi.  

În acest interval este obligatorie menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza 

cărora proiectul a fost declarat eligibil și selectat. Nerespectarea prevederii va conduce la 

rezilierea contractului de finanțare și la restituirea integrală a fondurilor accesate prin măsură. 

Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția 

GALTO, în termenul comunicat, toate documentele considerate relevante pentru monitorizarea 

proiectului. În această perioadă, GALTO își rezervă dreptul de a efectua vizite în teren, la locul 

investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților prevăzute prin proiect, cu 

scopul includerii acestora în rapoarte de activitate GALTO și materiale de informare/promovare 

realizate în cadrul SDL. 

Documentele necesare în vederea monitorizării şi relaţia cu AFIR vor fi păstrate de 

liderul de proiect. 
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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare în cadrul  Măsurii  M19/3A/1 – 

”Promovare forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului: 

 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU  

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL/ DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL 
DE ANIMALE DEȚINUT ÎN PROPRIETATE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri 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 INVESTIȚIILE  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri 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  

Atenție! 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 AUTORIZAȚIE 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 ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  

8.1 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 

8.2 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. 

10. AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 
sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare, pentru unitățile 
care se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se 
modernizează, după caz.  
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11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 
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 ulterioare și grupuri de producători înființate conform 
Ordonanței 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și 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  

(materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 
prevederilor OUG 34 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare (pentru modernizări).  

12.2 (pentru investiții noi):  

a) FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ȘI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECȚIE ȘI 
CERTIFICARE  

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 
produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european.  

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL  

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale  

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBȚINUT CONFORM UNEI REȚETE CONSACRATE 
ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea 
produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești. (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs existent).  

16. DOCUMENT DIN CARE SA REIASA ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A 
MENȚIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ. 

 

IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de Finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

Documentele obligatorii în vederea contractării fondurilor nerambursabile de către 

beneficiarii  Măsurii  M19/3A/1 – ”Promovare forme asociative” din SDL GAL Țara Oltului: 

 

7.1 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);  
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8.1 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 

8.2 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. 

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEȚEANĂ 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 JUDEȚEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de 

colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info, după caz. 

DOCUMENT EMIS DE ANPM 

PROIECT TEHNIC în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor măsuri. 
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ANEXE 

 

Anexa 1 - Cerere de finanțare pentru Măsura 8/6B  

Anexa 2 –Contract de finantare  

Anexa 3 – Fisa Masurii din SDL  

Anexa 4 – Acte normative  

Anexa 5 – Model plan marketing  

Anexa 6 – Acord de cooperare pentru constituire parteneriat  

Anexa 7 – Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR  

Anexa 8 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor  

Anexa 9 – Componenta Comitetului de Selectie  

Anexa 10 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor  

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare  

Anexa 12 – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare  

Anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL TO pot fi consultate și descărcate direct 

de pe pagina de internet a GAL TO sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 


