
     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tövishát Loc. Panic, nr. 1/I, Comuna Hereclean, judeţul Sălaj  

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

   0 

 

 

 

 

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

 

 

Măsura 9.1 -  Infiinţarea de grupuri şi 

organizaţii de producători în agricultură 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tövishát Loc. Panic, nr. 1/I, Comuna Hereclean, judeţul Sălaj  

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

   1 

Scopul ghidului  

 

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 Locală GAL Tovishat. Acest document nu este opozabil actelor normative naționale 

și europene. Ghidul solicitantului elaborat pentru fiecare măsură inclusă în SDL este un 

document care se aprobă de organele de conducere ale Grupului de Acțiune Locală (conform 

prevederilor statutare) şi publicat pe site-ul GAL-ului. 

Prevederile aferente ghidului solicitantului se aplică în mod corespunzător. Sunt 

prezentate regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, 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 

Studiului de Fezabilitate, 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://galtovishat.ro pentru a urmări 

eventualele modificări.  

Modificările Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere sesiunii lansate de GAL aflate în curs 

de derulare, cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației europene sau naționale 

care impun acest lucru. În această situație, GAL va informa potențialii solicitanți despre 

modificările survenite. 

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. 
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1 Capitolul 1- DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

1.1 Definiţii 

Beneficiar – persoană juridică / persoană fizică autorizată / întreprindere individual/ 

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

fondurilor europene prin FEADR; 

Cedent – agricultorul care cedează (integral în cazul acordării de punctaj la selecţie) o 

exploatație agricolă înregistrată în Registrul Unic de Identificare de la APIA și/sau în Registrul 

Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau 

arendă/ concesiune unui alt agricultor. 

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată pe care potenţialul beneficiar o 

înaintează pentru aprobarea Contractului de finanțare a proiectului de investiţii în vederea 

obţinerii finanţării nerambursabile;  

Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/ 2014 înseamnă 

deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării 

sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un 

producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a 

produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către 

consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se 

desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități;  

Contract de finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia 

pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se 

stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi 

alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din 

FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 

Cesionar – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în Registrul unic de 

identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate 

și/ sau arendă/ concesiune. 

Dimensiune economică (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației 

agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 

1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole. 

Domeniul agricol - conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

studii universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, iar conform HG 

nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare,pentru studii liceale, prin domeniul agricol 

se înţeleg profiluri încadrate la: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecţia mediului, 

inclusiv toate calificările care fac referinţă în titulatură la domeniul agricol (ex. mecanică agric.) 
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Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi 

completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul 

de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi 

este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza 

unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu 

şi acordul expres al proprietarului de drept. 

Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 

la semnarea Contractului de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 

Durata de execuție a Contractului de finanțare - cuprinde durata de implementare a 

proiectului la care se adaugă şi termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii 

dr plată pentru tranşa a doua de sprijin. - Aceasta poate fi de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul 

pomicol) de la data aprobarii Contractului de finanțare. 

Durata de monitorizare a proiectului aferenta Contractului - reprezintă perioada de 3 ani 

calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin. 

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 

sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare pentru 

FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 

selectarea proiectului, în vederea contractării; 

Exploatație agricolă (fermă) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică 

și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea 

animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, 

fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau 

mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate 

pentru activităţi agricole; 

Fişa Măsurii – Secţiune din Strategia de Dezvoltare Locală Tovishat 2014-2020 care descrie 

motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi 

acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; 

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 

la semnarea Contractului de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată. 

Potenţial beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată care este eligibilă (care 

îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 

nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 
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Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât 

pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării 

financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare distinctă). 

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

cu AFIR, conform legislației în vigoare. 

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 

Europene şi a Guvernului României; 

Solicitant – persoană juridică / persoană fizică autorizată/ întreprindere individual/ întreprindere 

familială , potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul 

conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica alternative sau 

mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau 

extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția 

„din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de 

măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră); 

1.2 Abrevieri 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea dezvoltării rurale în cadrul Politicii Agricole 

Comune;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul programatic aprobat de 

Comisia Europeană pentru România, pe baza căruia va putea fi accesat FEADR şi care respectă 

liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;   

AM – PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR 

care derulează FEADR;  

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

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

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică AFIR 

de la nivelul regiunilor de dezvoltare;  

APIA – Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată 

MADR care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate 

din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).  

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări  
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SO (Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard  

ANZ – Agentia Naționala pentru Zootehnie  

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  

DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  

PNA- Programul Naţional Apicol  

PNS- Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol  

ANCA – Agenția Națională de Consultanță Agricolă   



     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tövishát Loc. Panic, nr. 1/I, Comuna Hereclean, judeţul Sălaj  

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

   8 

2 Capitolul 2. PREVEDERI GENERALE 

Abordarea LEADER urmărește aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole 

Comune ale UE și ale PNDR și presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră 

specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER 

derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la 

nivelul comunităților locale, refletate în acțiuni specifice acestor nevoi.  

Pentru teritoriul GAL, abordarea LEADER este importantă deoarece creează premisele unei 

dezvoltări durabile, bazate pe nevoi/ oportunități concrete de la nivel local, cu soluții care să 

funcționeze în acest context. Din acest motiv, un parteneriat între actorii relevanți de la nivel 

local, care să prioritizeze în mod pertinent nevoile de dezvoltare, este cea mai bună soluție de 

dezvoltare, iar LEADER oferă tocmai acest tip de abordare prin planificare și implementare 

coerentă. 

2.1  Contribuția măsurii din SDL la domeniile de intervenție 

Obiectivul principal al măsurii este de a contribui la asocierea producătorilor agricoli cu scopul 

de a asigura o mai bună valorificare a produselor membrilor, degrevând astfel producătorul de 

sarcina vânzării producţiei, ceea ce contribuie direct la o mai bună integrare a producătorilor 

agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor scurte de aprovizionare. 

Măsura 9.1 „Infiinţarea de grupuri şi organizaţii de producători în agricultură” contribuie 

direct la domeniul de intervenție 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a 

circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor 

interprofesionale, şi poate contribui indirect la domeniile de intervenţie 1A şi 1B (datorită 

capacităţii crescute de inovare şi transfer de cunoştinţe a grupurilor de producători), 2A (prin 

creşterea puterii de negociere, achiziţionarea în comun a input-urilor, facilitarea accesului 

membrilor la utilaje şi tehnologii moderne), 4B, 4C, 5B, 5C, 5D şi 5E (prin promovarea 

practicilor cu un impact redus asupra resurselor de sol şi apă, prin investiţii colective eficiente, 

prin creşterea accesului fermierilor la energie din surse regenerabile).  

Încadrarea Cererii de finanțare se va face pe domeniul de intervenție 3A, după cum urmează:  

Investiţiile colective care încurajează asocierea micilor producători și pot facilita transformarea 

fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea producției/ 

comercializării în comun, fermierii pot depăși constrângerile cauzate de dimensiunea redusă a 

exploatațiilor, atunci când fermierii operează în mod individual. Asocierea micilor producători 

poate îmbunătăți aprovizionarea piețelor locale prin livrarea ritmică a unor cantități de produse 

agricole de calitate adaptate cerințelor consumatorilor și va contribui la atingerea unui nivel mai 

ridicat de competitivitate în domeniul agroalimentar printr-o mai bună integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul agricol va conduce la 

creșterea competitivității sectorului și va facilita obținerea produselor cu valoare adăugată mare.  
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Scopul măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a 

grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale în vigoare.  

 

Sprijinul acordat prin această măsură, va contribui la:  

 îmbunătăţirea performanţelor generale şi creşterea veniturilor exploataţiilor agricole;  

 integrarea pe piaţă a producătorilor primari prin adaptarea producţiei acestora la cerinţele 

pieţei şi comercializarea în comun a producţiei lor;  

 crearea şi promovarea lanţurilor scurte;  

 respectarea standardelor comunitare de mediu şi climă, siguranţă alimentară, etc.  

De asemenea, investițiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției 

agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, de produse adaptate mai bine cerințelor 

pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului.  

Scopul principal al Grupurilor este valorificarea în comun a produselor agricole ale membrilor.  

Obiective principale:  

a) eficientizarea activităţii membrilor grupurilor;  

b) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de 

calitate şi cantitate;  

c) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii lor;  

d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;  

e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor 

care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a 

peisajului natural, precum şi menţinerea şi/ sau promovarea biodiversităţii;  

f) valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din 

membri. 

2.2 Contribuția publică totală a măsurii  

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate 

să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, şi 

suma maximă de 1200 euro/ an.  

2.3 Tip de sprijin 

Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani 

de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri. 

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat 

corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu 

obiectivele nerealizate. 

Atenție!  

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza valorii producţiei comercializate (VPC) anual prin 

intermediul grupului, cu excepţia primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin 
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calculat pe baza valorii medii anuale a producţiei comercializate de către membrii acestuia, în ultimii 

trei ani fiscali înainte de aderarea la grup (numai în cazul GP inființate în anul depunerii CF).  

Plata pentru primul an de la recunoaștere se poate realiza după contractare, în cazul grupurilor de 

producători inființate în anul depunerii Cererii de finanțare, pe baza documentelor justificative 

prezentate de grup privind valoarea medie anuală a producției comercializate de membrii acestuia, în 

ultimii 3 ani înainte de aderarea la grup.  

Începând cu cel de-al doilea an de la recunoaștere, plata pentru se efectuează pe baza documentelor 

justificative prezentate de grup pentru comercializarea producției după încheierea fiecărui an fiscal.  

VPC va fi verificată de AFIR în baza documentelor furnizate de beneficiar sau a altor documente, 

stabilite ulterior în procedura de plată AFIR.  

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă Planul de afaceri a fost corect implementat. 

Grupurile de producători recunoscute în anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru restul 

perioadei de 5 ani de la momentul recunoașterii, respectiv pentru anii 3, 4 și 5 de la recunoaștere, 

respectiv anii 4 și 5 de la recunoaștere.  

De exemplu: un grup recunoscut in ianuarie 2014 care aplică pentru sprijinul acordat prin această 

submăsura în 2016, durata contractului și numărul de tranșe anuale ar trebui să fie reduse în 

consecință, de la 5 la 3 ani.  

În plus, plățile anuale aferente unui astfel de contract ar trebui să respecte, de asemenea, ratele de 

degresivitate prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 2014-2020 (de exemplu, în cazul în care 

plățile încep în cel de-al 3-lea an de la recunoaștere, nivelul de sprijin va fi calculat ca fiind 6% din 

valoarea producției comercializate - VPC) 

2.4 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile(intensitatea sprijinului) 

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate 

să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, şi 

suma maximă de 1.200 euro/ an. 

Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani 

de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri. 

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de 

producători astfel:  

 Anul I de la recunoaștere - 10 %, fără a depăși suma maximă de 1200 euro/ an;  

 Anul II de la recunoaștere - 8 %, fără a depăși suma maximă de 1200 euro/ an;  

 Anul III de la recunoaștere - 6 %, fără a depăși suma maximă de 1200 euro/ an;  

 Anul IV de la recunoaștere - 5 %, fără a depăși suma maximă de 1200 euro/ an;  

 Anul V de la recunoaștere - 4 %, fără a depăși suma maximă de 1200 euro/ an.  

 

2.5 Legislația europeană şi naţională aplicabilă măsurii 

Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului manual de 

procedură. În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare sau 
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completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul GAL și al celorlalte organisme 

implicate în derularea măsurilor cuprinse în prezentul ghid vor aplica prevederile legislației în 

vigoare până în momentul modificării prezentului ghid în conformitate cu acestea. 

 

Legislație europeană 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;  

Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;  

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;  

 

Legislaţia naţională  

Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 - privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;  

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  

Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 338/2005, cu completările si modificările ulterioare. 

Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice  

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 - cu privire la asociații si fundații, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Legea nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale;  
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Legea nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei;  

Legea nr. 393/ 2004 - privind Statutul aleşilor locali;  

Legea nr. 176/2010- privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative.  

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice.  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, 

Subcap. 8.1/8.2.15.3.2.  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei 

de date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi 

utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

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

Pentru a putea depune proiecte prin intermediul GAL beneficiarul trebuie să efectueze investiția 

în teritoriul GAL Tovishat. 

Aria de aplicabilitate a măsurii 9.1 este teritoriul acoperit de Asociația Grup De Acțiune Locală 

Tovishat. Teritoriul se regăseşte în spaţiul eligibil Leader fiind compus din Oraşul Cehu Silvaniei 

şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Sărmăşag şi Şamşud din Judeţul 

Sălaj respectiv comunele Bogdand, Hodod, Supur din Judeţul Satu Mare. 
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3 Capitolul 3. DEPUNEREA PROIECTELOR 

3.1 Locul unde vor fi depuse proiectele 

Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grup de Acţiune Locală Tovishat cu sediul în 

localitatea Panic, nr.1/I, comuna Hereclean, jud.Sălaj sub forma Cererii de finanțare și a 

documentelor anexă cerute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, de luni până vineri, în 

intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri iar 

solicitantul primește un număr de înregistrare.  

3.2 Perioada de depunere a proiectelor 

Perioada de depunere a proiectelor va fi precizată în apelul de selecție. 

Apelul de selecție va fi lansat cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 

pregătirea și depunerea acestora. 

Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile 

și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv 

punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat 

principiul transparenței. 

3.3 Alocarea pe sesiune 

Suma disponibilă pentru sesiunea de selecție a proiectelor pentru apelul de selecție 1 este de  

4.340,16 euro. 

3.4 Punctajul minim  

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 
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4 Capitolul 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 
 

Conform fişei măsurii din SDL Tovishat beneficiarii eligibili sunt grupurile de producători din 

sectorul agricol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de 

către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea sprijinului.  

Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

(Ordonanţa Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare), pentru 

următoarele categorii: produse agricole, produse horticole (exceptând grupurile sprijinite prin 

subprogramul pomicol care acoperă speciile de pomi si arbusti fructiferi din Anexa I a STP), 

produse de origine animală, mixte. 

Sunt eligibile și grupurile de producători care au obținut recunoaștere și pentru produse și/ sau 

grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a, dar care au obținut recunoaștere și pentru 

produse și/ sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1. În acest caz sprijinul se va acorda 

pe baza VPC aferente produselor/ grupelor de produse sprijinite prin măsura 9.1. 

În vederea aprobării sprijinului, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM 

(microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/ 2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare) 

și să fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe 

produse din grupele de produse agricole conform Art 3 din anexa la Ordinul nr. 358/ 2016 

privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/ 2005 cu completările şi 

modificările ulterioare. Încadrarea în categoria IMM se va demonstra de către solicitant doar la 

momentul depunerii Cererii de finanțare, nefiind obligat să mențină acest statut pe perioada 

derulării Contractului de finanțare.  

Atenție!  

Conform Legii 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările și completările ulterioare, se va verifica, inclusiv, condiția de 

întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea solicitantului în categoria de IMM. 

Pentru Grupurile de producători beneficiari ai finanţării prin FEADR, care pe perioada 

implementării Planului de afaceri, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la data 

depunerii Cererii de finanțare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la 

categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau 

mijlocie la categoria întreprinderi mari, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată 

perioada implementării Planului de afaceri. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

- să fie persoană juridică română;  

- să acţioneze în nume propriu;  
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Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 

2014-2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz: 

 Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul măsurii 9.1(PNDR); 

 Grupurile de producători recunoscute preliminar în sectorul legume-fructe (conform 

prevederilor pentru evitarea dublei finanțări din capitolul 14 PNDR, ”Complementaritatea 

FEADR – FEGA”); 

 Grupurile de producători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014. 

 Grupurile de producători recunoscute după data de 1 ianuarie 2014 și care au beneficiat/ 

beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 , inclusiv cele care au au 

beneficiat/ beneficiază de sprijin prin submăsura similară din LEADER; 

 Grupurile de producători care au în componență un fost membru al unui grup de producatori 

recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din sectorul fructelor şi 

legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dacă membrul respectiv a renunțat la această calitate după 

01.01.2014 sau dacă grupul care solicită sprijinul prin intermediul acestei submăsuri este 

recunoscut pentru același/ aceeași/ aceleași produs/ produse/ grupă/ grupe de produse ca și grup 

de producători recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători (OP) din care provine 

membrul respectiv. 

 Grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente. 

Atenție! 

Solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, 

pot depune proiecte aferente măsurii 9.1, cu condiția achitării integrale a datoriei față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare. 
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5 Capitolul 5. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU 

ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare ale solicitantului 

(statut) și a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, a însuşirii 

obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării efectuate de către 

experţii AFIR, în baza de date ONRC. 

 

EG 2 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activităţile planificate 

ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) 

R1305/ 2013): 

 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței; 

 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; 

 alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare. 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelării informaţiilor din Planul de afaceri. 

Solicitantul trebuie să stabilească în Planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activităților 

menționate anterior. 

În baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina la ultima tranșă 

de plată dacă Planul de afaceri a fost implementat corect. 

În cazul nerespectării Planului de afaceri, se recuperează sprijinul, proporțional cu obiectivele 

nerealizate. 

Atenție! 

 Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Planului de afaceri toate informaţiile 

concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.  
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6 Capitolul 6. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 

6.1 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători 

din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri. 

6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de 

producători existente. Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de producători rezultate în 

urma fuziunii unor grupuri de producători existente. 

În conformitate cu capitolul 8.1 PNDR 2014-2020, sunt neeligibile cheltuielile efectuate înainte 

de semnarea Contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia acelor costurilor generale 

necesare întocmirii Cererii de finanțare potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cheltuielile generale necesare 

întocmirii Cererii de finanțare se referă la onorariile pentru consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv întocmirea planurilor de afaceri 

și alte asemenea cheltuieli necesare pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de 

finanțare (până la semnarea Contractului de finanțare). 
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7 Capitolul 7. SELECȚIA PROIECTELOR 

Selecția proiectelor se efectuează conform procedurii de evaluare și selecție a Asociației Grup de 

Acțiune Locală Tovishat care se poate consulta pe site-ul www. galtovishat.ro . 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula ținând seama de criteriile de selecție specificate în fișa 

tehnică a măsurii M 9.1 din SDL, în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 

finanțare, în documentele atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.  

IMPORTANT!  

Toate obiectivele asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul Planului de 

afaceri, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de 

implementare a Planului de afaceri. În cazul neimplementării corecte a Planului de afaceri, 

sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate.  

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

7.1 Criterii de selecție 

Evaluarea proiectelor se realizează după inchiderea apelului de selecție al proiectelor aferent 

măsurii 9.1, lansat de GAL Tovishat, pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-

evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul minim menţionat în anunţul lansării apelului 

de proiecte.  

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul minim şi proiectele 

încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub‐

măsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de 

selecţie. 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

Nr.crt Criterii de selecţie Punctaj 

1. Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un 

Grup Operațional în cadrul PEI) 

Max. 10p 

1.1 Grupul de producători face parte dintr-un parteneriat constituit în 

vederea înfiinţării unui grup operaţional PEI sau dintr-un grup operaţional, 

la momentul depunerii Cererii de finanțare. 

 

a) La momentul depunerii Cererii de finanțare, Grupul de producători face 

parte dintr-un grup operaţional care implementează un proiect de  

dezvoltare-inovare pe sM 16.1 

10 p 

b) Parteneriatul a depus proiect în etapa II a sM 16.1 7 p 

c) Parteneriatul a fost selectat în etapa I (prima etapa) a sM16.1 4 p  

Modalitate de acordare: Acest principiu va fi aplicat odată cu publicarea primului raport de selecție aferent 

etapei I a sM 16.1.  
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2.  Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri)  Max. 30 p  

2.1 Grupul de producători are în componenţa:   

a) mai mult de 15 membri  30 p  

b) 10-15 membri  25 p  

c) 6-9 membri  20 p  

Modalitate de acordare : Numărul membrilor se va prezenta in Planul de afaceri si se va verifica în statutul 

GP.  

Verificarea criteriilor de selecție ale acestui principiu se bazează pe documentele justificative prezentate de 

către solicitant la momentul depunerii CF. După contractare, având în vedere caracterul stimulativ al 

sprijinului, numărul membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, poate înregistra creșteri fără 

nici o restricție. În perioada de implementare a planului de afacere, numărul membrilor nu va scădea sub 

valoarea pentru care s-a primit punctaj. În cazul retragerii anumitor membrii, grupul va coopta noi membrii 

astfel încât atingerea obiectivelor din Planul de afaceri să nu fie afectată. 

3.  Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și 

comercializează produse ecologice, HNV,traditionale sau produse care 

participă la scheme de calitate europene )  

Max. 25 p  

3.1. Grupul de producători își propune prin Planul de afaceri că va 

efectua investiţii care deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de 

certificare în agricultura ecologică.  

15 p 

Modalitate de acordare : Punctajul se va acorda dacă cel puțin un producător agricol, membru al grupului, 

este înscris în sistemul ecologic și Grupul își propune prin Planul de afaceri investiții/ operațiuni/ acțiuni în 

agricultura ecologică. Se aplică atât sectorului vegetal, cât și sectorului zootehnic.  

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza pe baza Planului de afaceri și a certificatelor/ 

documentelor membrului/ membrilor privind conversia/ certificarea ca producători agricoli de produse 

ecologice conform OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completările și 

modificările ulterioare.  

Atentie!  GP care a primit punctaj în etapa de selecţie pentru acest criteriu va stabili ca obiectiv în Planul de 

afaceri – efectuarea de investitii/ operațiuni/ acțiuni care deservesc membrul/ membrii fermieri înscriși în 

sistemul de certificare în agricultura ecologică și va descrie investițiile/ operațiunile/ acțiunile avute în 

vedere.  

Nu este obligatoriu ca investițiile/ operațiunile/ actiunile prevazute în Planul de afaceri să fie destinate 

exclusiv mebrilor înscriși în agricultura ecologică.  

 3.2. Grupul de producători care se angajează prin Planul de afaceri că 

va comercializa produse agricole 

Max 10 p 

a) care participă la o schemă de calitate/ sunt certificate în urma unei 

scheme de calitate 

10 p 

Modalitate de acordare : 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel european, se vor puncta grupurile 

de producători, dacă cel puțin un membru sau grupul demonstrează obținerea a cel puțin un produs 

alimentar care se află în arealul vizat de documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor 

geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru produsele alimentare, altele 
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decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru 

vinurile de calitate, pentru produsele care participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european, 

precum și utilizarea mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu respectarea prevederilor din Reg. 

1151/ 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.  

Solicitantul/ membrul/ membrii respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, 

iar produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) – 

produse alimentare, altele decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri de calitate, iar documentația este 

transmisă la Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii protecției europene.  

În cazul produselor alimentare care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european pentru 

înregistrarea denumirii de specialitate tradițională garantată (STG), GP vor fi punctate dacă grupul/ 

membrul/ membrii respectă mențiunile din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, înregistrării în 

Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și transmiterii documentației 

pentru obținerea înregistrării și protecției la nivel european.  

În cazul produselor alimentare care au obținut recunoșterea la nivel european, GP vor fi punctate dacă, 

cel putin un membru sau grupul figurează  

cu un astfel de produs în bazele de date ale Comisiei Europene DOOR, E-BACHUS pentru vinuri de calitate 

și E-SPIRIT-DRINKS pentru băuturile spirtoase.  

În situațiile de mai sus, punctajul se acordă dacă cel putin un membru al grupului sau grupul obține cel 

puțin un produs care participă la o schemă de calitate/ este certificat în urma unei scheme de calitate 

europene și Grupul își propune prin Planul de afaceri (secțiunea obiective suplimentare) comercializarea 

unui astfel de produs.  

În cazul produselor alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești punctajul se acordă 

daca cel putin un membru al grupului sau grupul obține cel puțin un produs conform unei rețete consacrate 

conform prevederilor Ordinului nr. 394/ 2014 privind atestarea acestor produse, iar grupul iși propune prin 

Planul de afaceri comercializarea unui astfel de produs, în secțiunea Obiective suplimentare.  

În cazul produselor care au obținut mențiunea de calitate ‚produs montan’ se va verifica Registrul naţional al 

produselor montane, iar în cazul celor care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se va solicita caietul de 

sarcini și dovada depunerii acestuia la Direcția Agricolă Județeană.  

În ambele cazuri de mai sus grupul iși propune prin Planul de afaceri comercializarea unui astfel de produs, 

în secțiunea Obiective suplimentare.  

Punctajul se acordă dacă cel puțin un membru sau grupul obține sau a demarat* procedura de obținere a 

mențiunii de calitate ‚produs montan’.  

*la verificarea implementării corecte a Planului de afaceri este necesar ca produsul să se regăsească în 

Registrul naţional al produselor montane.  

 

 b) tradiționale  

 

5 p 

Modalitate de acordare : Punctajul se acordă daca cel putin un membru al grupului sau grupul obține cel 

puțin un produs tradițional certificat conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor 

produse, cu completările și modificările ulterioare și Grupul își propune prin Planul de afaceri (secțiunea 

obiective suplimentare) comercializarea unui astfel de produs.  
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Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a 

beneficiarului.  

Criterii de departajare  

 c) care provin din exploataţii situate în zone HNV  

 

5 p 

Modalitate de acordare : Punctajul se acorda grupurilor de producători care au în componență cel puțin un 

membru care obține și comercializează prin intermediul grupului cel puțin un produs din areale HNV. 

Membrul/ membrii deține/ dețin exploatație/ ii agricole situate în areale HNV (se regăsesc în lista UAT‐
urilor eligibile pentru pachetele 1 și 2 aferente măsurii 10 a PNDR, Anexa 4 a ghidului). Comercializarea 

acestor produse va fi menționată la secțiunea obiective  

suplimentare din Planul de afaceri. În cazul criteriului 3.2, subcriteriile a) , b) și c) nu se cumulează. Dacă 

un grup îndeplinește două sau toate cele trei subcriterii, se va acorda punctajul superior aferent 

subcriteriului îndeplinit.  

Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente criteriului 3.2 , subcriteriile a)/ b)/ 

c).  

4.  Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, apicultură, viticultură)  Max. 15 p  

4.1. Grupul de producători este recunoscut pentru următoarele 

categorii de produse: 

 

a) Apicultură 15 p  

b) Viticultură  12 p  

c) Lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline) 9 p  

Modalitate de acordare:  
Se acordă punctaj în funcție de produsul/ produsele/ grupa/ grupele de produse pentru care GP este 

recunoscut. În cazul în care grupul de producători este recunoscut pentru mai mult de un produs/ grupa de 

produse menționate în cadrul criteriului, se va lua în calcul punctajul aferent produsului/ grupei de produse 

dominant (evidențiat ca valoare în total VPC).  

Punctajele celor trei subcriterii a, b sau c nu se cumulează. Dacă un grup îndeplinește două sau toate cele 

trei subcriterii aferente criteriului 4.1, se va acorda punctajul 

5.  Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni  Max. 20 p  

 5.1. Exploataţiile membrilor/ majorității membrilor grupului de 

producători au dimensiuni cuprinse între: 

 

a) 1.000 –11 999 euro SO  20 p  

b) 12.000 – 50.000 euro SO  15 p  

Modalitate de acordare:Punctajul se acordă proporțional cu numărul de membri care se încadrează cu 

exploatațiile agricole gestionate în intervalul de dimensiune economică aferent criteriului de selecție.  

Se va avea în vedere dimensiunea exploatațiilor membrilor deținută de membri la momentul depunerii 

CF. Având în vedere caracterul stimulativ al sprijinului, după contractare, dimensiunile economice ale 

membrilor grupului de producători, beneficiar de sprijin, pot înregistra creșteri fără nici o restricție. 

 Total 100 



     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tövishát Loc. Panic, nr. 1/I, Comuna Hereclean, judeţul Sălaj  

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

   22 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în 

funcţie de următoarele criterii și în următoarea ordine:  

1. Numărul membrilor care fac parte din grupul de producători –se va acorda prioritate grupului de 

producători care are un număr mai mare de membri 

7.2 Procedura de evaluare şi selecţie  

7.2.1 Punctajul minim admis la finanţare 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  

Cererile de Finanţare care au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât pragul 

minim de calitate nu pot fi depuse.  

7.2.2 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

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

„Fişei de verificare a conformităţii”. Verificarea conformităţii administrative este efectuată, în 

termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înregistrare, de  către responsabilul cu verificarea, 

evaluarea și selecția proiectelor în baza manualului de procedură aprobat prin Adunarea Generală 

a Asociaţilor. 

Dacă dosarul cererii de finanţare este conform se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 

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

formularului „Fişa de evaluare a eligibilității proiectului” pentru măsura 9.1 , disponibil pe site-

ul www.galtovishat.ro  

Dacă Cererea de finantare este eligibilă se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de 

selecție.Verificarea criteriilor de selecție și stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanțare 

se va face de către aceiași experți GAL care au efectuat evaluarea eligibilității, numai pentru 

cererile de finanțare declarate eligibile și acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe 

baza Cererii de finanțare  depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate.  

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

formularului „Fişa de verificare a criteriilor de selecție” aferentă măsurii 9.1. 

Toate proiectele depuse într-un apel de selecție se vor evalua în maxim 30 de zile lucrătoare 

de la încheierea sesiunii de depunere a proiectelor. 

7.2.3 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării 

După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune, Comisia de selecţie întocmeşte 

Raportul de evaluare al proiectelor care va include: proiectele eligibile, proiectele neeligibile, 

proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim şi proiectele retrase, după caz. Pentru fiecare 

Cerere de Finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul aferent proiectului evaluat.  

Raportul de evaluare se aprobă şi se postează pe site-ul www.galtovishat.ro  în ziua următoare 

aprobării.  

În baza Raportului de evaluare publicat, GAL Tovishat notifică aplicanţii cu privire la 

rezultatul evaluării proiectului, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare. Notificarea va 
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include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea  de depunere 

a contestaţiilor de către aplicantii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect 

este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum 

şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a 

fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, 

stabilirea criteriilor de departajare  precum şi precizări  cu privire la reducerea valorii eligibile, a 

valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul. 

7.2.4 Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor 

Comitetul de selecție este compus din 11 membri astfel: 3 membri reprezentanți ai partenerilor 

publici(UAT), 5 membri parteneri privați și 3 membri reprezentanți ai societății civile. Fiecare 

membru component al Comitetului de Selecție are un membru supleant care îl poate înlocui în 

cazul existenței unui conflict de interese. 

Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 5 membri astfel: 1 membru reprezentant 

al partenerilor publici, 2 membri parteneri privați și 2 membri reprezentanți ai societății civile. 

Fiecare membru component al Comisiei de soluționare a contestațiilor are un membru supleant 

care îl poate înlocui în cazul existenței unui conflict de interese. 

Componența nominală a membrilor celor două comisii se regăsește în Strategia de Dezvoltare 

Locală 2014-2020 capitolul XI- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL. 

Președintele, membrii și secretarul  au următoarele  obligații: 

-de a respecta întocmai  regulile stabilite în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Asociației GAL Tövishát ; 

- de a respecta Manualul de procedură pentru selecția proiectelor depuse în cadrul SDL 

- de a respecta confidențialitatea informaţiilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor. 

Adoptarea deciziilor se face cu majoritate simplă. În minuta reuniunii se consemnează, după caz, 

motivele abținerii sau opiniei separate. 

Secretarul, consemnează în minute și rapoarte, respectiv note justificative, deciziile adoptate în 

cadrul Comitetului de Selecție și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 

Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 

interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept 

de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Fiecare persoană implicată în procesul de selecție a proiectelor de la nivelul GAL (membrii 

Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile 

Cap.XII al SDL –”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”.  
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În acest sens, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL vor 

completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie 

menționate cel puțin următoarele aspecte:  

 Numele și prenumele declarantului;  

 Funcția deținută la nivel GAL;  

 Rolul în cadrul procesului de evaluare;  

 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului 

de interes;  

 Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă 

cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii. 

7.2.5 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 

Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul sesiunii de depunere pentru care a fost întocmit un 

Raport de evaluare  au la dispoziţie 5 zile lucrătoare  de la primirea notificării privind rezultatul 

evaluării proiectului şi postarea pe site-ul GAL Tövishát a Raportului de evaluare pentru a 

depune contestaţii.  

Contestaţiile se depun la sediul GAL sau se trimit prin curierat cu confirmare de primire. Acestea 

vor fi reevaluate de către Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor cu respectarea prevederilor 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a GAL Tövishát.. 

Termenul de soluționare a tuturor contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă maxim 10 zile lucrătoare, 

dacă numărul de contestații depășește procentul de 25% din totalul proiectelor depuse. 

IMPORTANT! 

Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor 

depuse odată cu Cererea de Finanţare. 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.  

7.2.6 Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele 

prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa 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 CS, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru soluționarea contestațiilor se va 

aplica, de asemenea, regula „dublului cvorum”. 
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În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul Tövishát a Raportului de contestaţii, 

Secretariatului Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza 

Raportului de evaluare şi Raportului de Contestaţii şi îl înaintează Comitetului de Selecţie.  

Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea Raportului de 

selecţie în vederea verificării şi validării lui. 

După parcurgerea procedurii de selecţie, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare  al GAL Tövishát, secretarul Comitetului de Selecţie întocmeşte Raportul de selecţie. 

Ulterior, proiectele sunt ierarhizate conform procedurii de selecţie iar Rapoartele de Selecţie sunt 

înaintate preşedintelui GAL, spre aprobare. Acesta aprobă raportul în termen de 2 zile lucrătoare 

de la primire. 

Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă in calitate de 

observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ 

reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și 

s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii, precum și condițiile de transparență care 

trebuiau asigurate de către GAL. 

Raportul de selecţie va fi postat pe site-ul Tövishát cel târziu în ziua următoare a aprobării 

acestuia. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului de selecţie aprobat, GAL 

Tövishát  va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie. 

 *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).  
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8 Capitolul 8. VALOAREA SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL 

 Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea sprijinului nerambursabil  

Valoarea maximă a unui proiect este de 4,340.16 euro/proiect.  

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, şi nu poate să 

depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maxima de 1.200 

euro/an. Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost 

implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

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

solicitanții care au creat în mod artificial condiţiile 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. (mai multe detalii privind înţelegerea condiţiilor artificiale, 

puteţi regăsi în Anexa nr. 16 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în 

accesarea PNDR 2014-2020) 
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9 Capitolul 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative, conform listei documentelor prezentate în cadrul secțiunii 9.4 Documentele 

necesare întocmirii cererii de finanţare din prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel 

încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.  

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 

disponibil în format electronic pe site-ul www.galtovishat.ro 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard de 

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

9.1  Completarea Cererii de Finanțare  

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

la dispoziție de GAL Tövishát. 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.  

Apelul de selecție și Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este 

disponibil în mod gratuit la secretariatul Asociației GAL Tövishát, respectiv pe site-ul asociației 

www.galtovishat.ro.  

Solicitantul completează formularul de cerere de finanţare indicat de GAL (conform ultimei 

variante în vigoare la momentul lansării cererii de proiecte) şi anexează documentele 

administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular. Odată finalizată, cererea de finanţare 

împreună cu documentele ataşate, se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. 

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 ....)  

 

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 …….”.  

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

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care 

vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 

implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei 

de Dezvoltare Locală Tovishat.  



     

 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tövishát Loc. Panic, nr. 1/I, Comuna Hereclean, judeţul Sălaj  

Tel: 0768.607.807, e-mail: galtovishat@gmail.com 

   28 

Atenţie !  

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi 

„Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul 

acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de 

indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus ). 

Completarea celor două anexe la Cererea de Finanţare este obligatorie. 

 

 

9.2  Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 

Solicitantul trebuie să depună, în condițiile și la termenele specificate în apelul de selecție, 

Cererea de Finanţare 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 Finanţare 

scanat și Cererea de Finanţare în format editabil) şi documentele originale (pentru care a ataşat 

copii în dosarul original) la sediul Gal Tovishat din loc.Panic, nr.1/I, comuna Hereclean, 

jud.Sălaj.  

Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE ”  

ATENŢIE! 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 

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 finantare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.  

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

bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile din dosarul original trebuie să conțină 

menţiunea „Conform cu originalul” și să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului.  

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi bifate 

căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de 

finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 9.1, 

din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele 

obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele 
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corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA 

MOMENTUL CONTRACTĂRII. 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare sau de către un împuternicit, prin procura 

legalizată (în original) al responsabilului legal.  

Compartimentul tehnic al GAL Tovishat asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare 

aparține solicitantului.  

9.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare de GAL Tovishat  

Verificarea cererilor de finanţare se va face în prima etapă la GAL Tovishat, urmând ca 

proiectele selectate de GAL Tovishat , în urma unui Raport de Selecţie, să fie depuse  la AFIR.  

Verificarea conformităţii  

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

de verificare a conformităţii”.  

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:  

 

 

(dacă este cazul).  

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

neconform.  

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

sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL Tovishat, 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. Expertul va cere solicitantului să 

efectueze corecturile(erorile de formă) și pe CD/DVD urmând ca CD-ul/DVD-ul să fie 

retransmis în termen de maxim 2 zile. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Tovishat 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 solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna 

acest fapt pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiunea “Solicitatul refuză să semneze”  

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. 
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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 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 neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către 

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

Apel de selecție lansat de GAL Tövishát pentru aceeași măsură. Aceeaşi Cerere de Finanţare 

poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a 

proiectelor. 

Verificarea eligibilităţii Cererii de finanțare  

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 

www.galtovishat.ro  

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

 verificarea criteriilor de eligibilitate;  

 verificarea Planului de Afaceri și a tuturor documentelor anexate.  

Atenţie! GAL Tövishát îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, 

pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către GAL că este necesar. 

Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar răspunsul  

va fi transmis în format letric în original + copie legate/numerotate de la 1-n și în format electronic 

(CD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul informațiilor suplimentare). 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:  

1. în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă 

de cele menţionate în Cererea de Finanţare,  

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 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;  

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

înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate 

transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare.  
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În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută la cap. 9.4 „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare 

va fi declarată neeligibilă.   

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

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

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

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

face parte 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. 

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 Finanţare 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 neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către 

solicitant în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL Tövishát pentru aceeași măsură.  

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

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

europeni, eventuale contestații etc.).  

Verificarea pe teren a Cererilor de Finanţare  

Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, 

respectiv:  

- CRFIR pentru toate cererile de finanţare;  

- AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj;  

- Asociația GAL Tövishát, dacă consideră necesar;  

Scopul verificării pe teren este de a controla concordanţa datelor și informaţiilor cuprinse în 

anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanţare cu elementele existente pe 

amplasamentul propus. Expertul compară criteriile de eligibilitate pe baza documentelor (etapa 

verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea încadrării în 

criteriile de eligibilitate. 

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 www.galtovishat.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.  

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, 

pot exista următoarele situaţii:  

 proiectul este neeligibil 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim de selecție, și care se poate încadra 

în suma alocată pentru sesiunea respectivă;  

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim de selecție, și care nu se poate 

încadra în suma alocată pentru sesiunea respectivă;  

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj < pragul minim de selecție;  

 

Verificarea dosarului Cererii de Finanțare de către AFIR  

Proiectele selectate de GAL Tövishát, în urma unui Raport de Selecţie vor fi depuse la 

OJFIR/CRFIR, pentru verificarea condiţiilor generale de conformitate şi eligibilitate, în maxim 

15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului de selecție astfel încât să poată fi realizată 

evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse, AFIR având o sesiune deschisă 

permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub-măsurii 19.2. 

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. Cererea 

de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format electronic (CD 

– 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului 

Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.  

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative 

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

şi/sau înlocuirea documentelor și dosarul administrativ.  

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 

trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de dosarul administrativ care conține:  

➢ Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de Asociația GAL Tovishat  (formular propriu);  

➢ Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de Asociația GAL Tovishat  (formular 

propriu);  

➢ Fișa de verificare pe teren, întocmită de Asociația GAL Tovishat  (formular propriu) – dacă 

este cazul;  

➢ Raportul de selecție, întocmit de Asociația GAL Tovishat  formular propriu);  

➢ Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul 

GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);  

➢ Raportul de contestații, întocmit de Asociația GAL Tovishat  – dacă este cazul;  

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul Asociației GAL Tovishat  și personalul 

AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a 
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Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de 

selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin 

modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru 

a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție 

adaptate noilor prevederi legislative. 

9.4 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate dosarului Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului aferent măsurii 9.1 sunt : 

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanţare.  

1. a. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la depunerea 

Cererii de finanțare)  

sau  

b. Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat de înscriere a persoanei 

juridice emis de Judecătorie (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  

2. Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  

3. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanțare, 

(obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare);  

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare);  

5. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul IBAN al contului de 

operațiuni cu AFIR) (obligatoriu la contractare).  

6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilanț) pentru certificarea mediei anuale a producției 

comercializate de membrii grupului în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup (pentru grupurile de 

producători înființate în anul depunerii cererii), dacă este cazul (obligatoriu la PLATĂ).  

7. În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii exploatațiilor de 

mici dimensiuni (la depunerea Cererii de finanțare, după caz)  

a) Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 

terenului şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform 

legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele membrilor luate în arendă, pe 

categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/ sau contractul de concesiune, cu o valabilitate ≥ decât 

perioada de desfășurare a contractului cu AFIR.  

b) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 

Cererii de finanțare care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă, concesionare 

etc.) al terenului pentru baza de producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform 

cu originalul”.  

Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia registrului agricol cu situaţia curentă, se va 

depune copia ultimei înregistrări a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind 

situaţia curentă.  
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c) Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:  

Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit, după caz, de formular de 

mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/ 

2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care rezultă numărul 

păsarilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în Registrul Exploatației.  

În cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului calităţii produselor:  

8. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 

eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare (la 

depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 

inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 

sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (la depunerea Cererii de finanțare, după 

caz).  

10. 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 (la depunerea Cererii de 

finanțare, după caz).  

11. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI- Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 394/ 2014 

privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești (la 

depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

12. CAIET DE SARCINI ȘI DOVADA DEPUNERII ACESTUIA LA DIRECȚIA AGRICOLĂ 

JUDEȚEANĂ pentru solicitanții care au cel puțin un membru care a demarat procedura de obținere 

a mențiunii de calitate ‚produs montan’.  

13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL, emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 

724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (la depunerea Cererii de finanțare, după caz).  

14. a. Documente financiare pentru încadrarea în categoria IMM (bilanţ – formularul 10, contul 

de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40 -, precedente anului depunerii proiectului,  

înregistrate la Administraţia Financiară) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare)  

SAU  

b. Declarația pe proprie răspundere privind statutul de IMM depusă NUMAI de grupurile de 

producători nou-create (care nu au depus niciun bilanţ până la momentul depunerii Cererii de 

finanțare) (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare),  

15. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea 

Contractului de finanțare (obligatoriu la contractare),  

16. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sanctiuni economico-financiare în 

original), valabil la încheierea Contractului de finanțare (obligatoriu la contractare),  
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17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care 

solicitantul le poate aduce în scopul susținerii Cererii de finanțare (la depunerea Cererii de finanțare, 

după caz).  

 

IMPORTANT !  

Documentele justificative anexate Cererii de finanțare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  

 

Atenţie!  

Evaluarea Cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie 

va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute 

de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.).   
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10 Capitolul 10. CONTRACTAREA FONDURILOR  

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

de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a 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). 

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru 

punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Beneficiarului i se va 

acorda finanțarea nerambursabilă în termenii  și condițiile stabilite în  Contractul de Finanțare și 

anexele acestuia, în conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 

19.2.  

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și 

completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru 

solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect 

angajamentele asumate pe propria răspundere.  

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții) a 

contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie 

în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți 

proiectului.  

10.1  Semnarea contractelor de finanțare  

După aprobarea Raportului de selecţie/Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele 

aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin 

documentul„Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanţare și semnarea 

Contractului de Finanţare”. (formular E6.8.3L).  

O copie a notificării va fi transmisă către GAL Tovishat.  

În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanţare și a documentelor în original solicitate la 

contractare, pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat: 

 selectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor sunt îndeplinite condițiile de 

eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul în vederea prezentării la 

CRFIR în maxim 15 zile lucrătoare pentru luare la cunoştinţă, în vederea semnării Contractului 

de finanţare. 

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

cunoştinţă Contractul de Finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, 

atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil; 

 neselectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite condițiile 

de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul. 

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în 

vederea încheierii Contractului de finanțare  și documentele depuse pe suport de hârtie care pot 
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afecta criteriile de selecţie sau condiţiile de eligibilitate, cererea de finanțare se va declara 

neeligibilă/ neselectată pentru finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de finanțare și 

încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.  

Mențiunile din Cererea de finanțare și din planul de afaceri înscrise de beneficiar, rezultate în 

urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi 

selecţie devin obligatorii pentru beneficiar.  

Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze corect Planul de 

Afaceri pe propria răspundere. 

Foarte important! În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării privind selectarea 

Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparţine, în 

vederea semnării Contractului de finanțare.  

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare 

contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către 

solicitant.. 

La semnarea Contractului de finanțare, solicitantul va prezenta atât Cererea de finanțare 

cât și documentele anexe în original pentru verificarea conformităţii cu documentele 

depuse odată cu Cererea de finanțare. 

IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare 

pentru a semna Contractul de finanțare şi nici nu anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat 

la ajutorul financiar nerambursabil aferent cererii de finanțare selectate. 

 

Verificarea conformității la încheierea Contractului de finanţare  

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de finanţare şi constă 

în verificarea Cererii de finanțare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de finanțare depusă pe format de hârtie.  

Atenție! În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor 

scanate în format electronic, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai încheia 

Contractul de finanţare. 

Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație care atrage 

imposibilitatea semnării contractului.  

Atenție! În vederea încheierii Contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul 

OJFIR (cazul proiectelor fără C+M)/CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) cu un exemplar al 

dosarului Cererii de finanțare şi a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform 

documentaţiei depuse , care va rămâne la OJFIR/CRFIR. Pentru confruntarea documentelor 

copie depuse atât pe suport de hârtie se va prezenta totodată și dosarul cuprinzând documentele 

în original. Exemplarul original al Cererii de Finantare şi al anexelor va fi păstrat la AFIR pentru 

întocmirea dosarului administrativ.  
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Documentele necesare la Contractare  

 

proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni 

cu AFIR);  

economico-financiare);  

de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de 

lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor);  

 

 

Atenție!  

Cursul de schimb utilizat la încheierea Contractului de finanțare este cursul euro-leu de la data de 1 

ianuarie a anului în cursul căruia este luată Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil 

(respectiv, anul încheierii Contractului de finanțare) stabilit de către Banca Central Europeană şi 

publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http:// www.ecb.int/ index.html.  

Cursul de schimb aplicabil fiecărei tranșe de plată va fi cursul de schimb Euro-Ron stabilit de Banca 

Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http:// www.ecb.int/ index.html, valabil pentru data de 

01 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata.  

 

 

10.2 Modificarea Contractului de finanţare  

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 

execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia 

situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când 

Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar 

Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile 

bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcţionalitatea 

investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar 

modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul 

bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a 

proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea 

Contractului de Finanţare prin act adiţional. 

Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 
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Solicitantul/beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua 

cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/submăsura din PNDR 2014-2020, 

schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în vederea selectării 

pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare 

înainte de semnarea acestuia.  

10.3 Incetarea contractului de finanțare  

Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o 

notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă 

formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti în următoarele situaţii: 

- constatarea unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului,  

-beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată ,  

-a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului,  

-Autoritatea Contractantă constată că:  

- cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund 

realităţii, documentele / autorizaţiile / avizele depuse în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate / false/ incomplete / expirate/ inexacte / 

nu corespund realităţii  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în 

conformitate cu dispoziţiile contractuale,  

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a 

afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se 

va realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.  

În condiţiile legii, Contractul de Finanţare pentru proiectele finanţate din FEADR, precum şi 

toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul 

expres şi prealabil al AFIR.  

Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare derulării proiectului, beneficiarul finanţării din 

FEADR poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma ipotecării 

investiţiei care face obiectul Contractului de finanţare, cu notificarea AFIR în condiţiile legii şi 

cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare în cauză.  

Beneficiarul este obligat să transmită AFIR o copie a contractului de credit şi ipotecă, în termen 

de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. 

 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează 
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Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara 

procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – 

"Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost 

efectuate plăți). Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a 

solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care 

beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării 

Contractului. Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi 

în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta 

condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în 

mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul 

şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.   
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11 Capitolul 11. PLATA 

Plata se va efectua conform procedurii de plată a AFIR.  

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele 

întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative 

prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de Finanțare) pe pagina 

de internet a AFIR www.afir.info. 

Cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative se pot depune începând de la data 

semnarii Contractului de finanțare cu AFIR, în funcție de anul recunoașterii.  

Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani 

de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri corect 

implementat.  

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza valorii producției comercializate (VPC) anual prin 

intermediul grupului, cu excepția primului an, când se poate plăti grupului de producători un sprijin 

calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 3 ani 

înainte de aderarea la grup numai pentru grupurile care sunt recunoscute în anul depunerii Cererii de 

finanțare.  

Conform art. 27, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, sprijinul din FEADR acordat 

grupurilor de producători este limitat la nu mai mult de 5 ani de la data la care grupul de producători 

a fost recunoscut. În cazul unui grup de producători recunoscut în anul 2014, sprijinul pentru 

perioada de 2 ani dintre recunoaștere și depunerea Cererii de finanțare (2014 – 2015) nu se poate 

acorda în mod retroactiv. În cazul în care un grup de producători a fost deja recunoscut, dar nu a 

depus Cerere de finanțare pe sM. 9.1, acesta este eligibil pentru ajutor numai pentru restul perioadei 

de 5 ani (pentru a se asigura că ajutorul este destinat să faciliteze procesul de înființare, respectându-

se astfel prevederile fișei măsurii 9 din PNDR 2014 -2020). În consecință, pentru un grup de 

producători recunoscut în ianuarie 2014, dar care depune Cererea de finanțare în anul 2016, plățile 

anuale trebuie să respecte ratele de degresivitate prevăzute în cadrul măsurii 9 din PNDR 2014 – 

2020. De exemplu, în cazul în care plățile încep în cel de-al 3 – lea an de la recunoaștere, nivelul de 

sprijin va fi calculat ca fiind 6% din producția comercializată. Similar, se va calcula și pentru 

grupurile de producători recunoscute în anul 2015, caz în care nivelul de sprijin va fi 8% din 

producția comercializată.  

Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat daca Planul de afaceri a fost implementat corect. În 

cazul nerespectarii Planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele 

nerealizate.  

 

ATENŢIE!  

Dosarul Cererii de plată se depune de beneficiar la GAL Tovishat pentru verificarea 

conformităţii administrative. Experţii Gal vor întocmi Fişa de verificare administrativă a DCP, 

fişă ce va face parte din dosarul Cererii de plată ce va fi depus la OJFIR. 

 Dosarul Cererii de plată se depune apoi de beneficiar la OJFIR, pe suport de hârtie şi pe 
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suport magnetic (CD) împreună cu Fişa de verificare administrativă a DCP pentru măsura 9.1. 

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finanțare pe site-ul AFIR 

www.afir.info).  

Prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile calendaristice de la data 

semnării Contractului de finanțare. Plata se va efectua în maximum 90 de zile de la data 

declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR.  
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12 Capitolul 12. ACHIZIȚIILE 

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

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

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

de achiziții pentru beneficiarii private ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru 

beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. Nerespectarea de către 

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

finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 

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 achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu data 

primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe 

proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii 

(managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare 

și după avizul favorabil din partea AFIR.  

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj şi de executie lucrări 

(construcţii, modernizări) în cadrul proiectelor finanţate 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 Agenţiei (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, 

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

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract 

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

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

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

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

care îl veţi semna, clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele 

contracte.  

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.  
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Procedurile de achiziţii pentru serviciile de consultanţă, proiectare, studii teren, întocmirea 

Studiilor de Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare întocmirii 

cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează : 

ribuire 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 achizitii 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 tranşă 

de plată în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare. 

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să finalizeze procedura 

de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 2014-

2020, să încarce dosarele de achiziții în termen de maxim 6 luni și să depună o tranșă de plată în 

termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare. 

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

termene poate conduce la încetarea contractului de finanţare. 

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor 

fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza inaintea încheierii 

contractului de finanțare. 

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. 

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

A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi:  

Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii 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;  
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b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai 

consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;  

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 ofertanţi:  

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

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):  

a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție 

(OUG 66/2011);  

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

consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

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

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

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

sau bunuri.  

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

vedere următoarele principii:  

d. Nediscriminarea;  

e. Tratamentul egal;  

f. Recunoaşterea reciprocă;  

g. Transparenţa;  

h. Proporţionalitatea;  

i. Eficienţa utilizării fondurilor;  

j. Asumarea răspunderii.  

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

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

procedurii de achiziţii servicii dinManualul de achiziţii postat pe pagina de web AFIR. 
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13 Capitolul 13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU 

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR DE 

PLATĂ 

 Tranșe de plată –prevederi generale 

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

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL. De asemenea solicitanții au obligația de a depune la GAL și la 

AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor Contractului de finanțare. 

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 se depune într-un exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe 

suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la GAL. 

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

de plată (anexă la Contractul de finanţare). Modelele de formulare care trebuie completate de 

beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de 

asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe 

site‐ul AFIR (www.afir.info). 

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

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. 

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.  

După obținerea conformității de la GAL, solicitantul depune documentația însoțită de Fișa de 

verificare a conformității cererii DCP emisă de GAL la OJFIR/CRFIR  în funcție de tipul de 

proiect.La AFIR dosarul cererii de de plată se depune în două exemplare(original+ copie). 

Pentru investițiile care prevăd construcții-montaj, proiectul tehnic se va depune spre avizare la 

Afir după încheierea contractului de finanțare, respective înainte de depunerea primei tranșe de 

plată(în original). 
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Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de eșalonare conform prevederilor 

Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta. 

Beneficiarul va depune la  GAL și OJFIR/ CRFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând 

dosarele de servicii).  

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor 

legale în vigoare, beneficiarii trebuie să depună şi Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plata distinctă pentru TVA.  

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se 

va depune cel târziu o dată cu prima tranşă a Dosarului cererii de plată.  

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 

perioada de execuție a contractului de finanțare.În situația în care se aprobă prelungirea duratei 

de execuție peste termenul de 24/36 de luni, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare 

în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată. 

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 Tovishat cu 

privire la sumele autorizate și plătite în cadrul proiectului.   
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14 Capitolul 14. MONITORIZAREA PROIECTULUI  

Definiţie: Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de implementare a 

Contractului de finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi 

efectuate de către Autoritatea Contractantă.  

Beneficiarul se obligă să respecte și să mențină pe toată durata de valabilitate a contractului, 

criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de Afaceri, parte integrantă din Cererea 

de finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral. 

N.B.! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/ 

contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea 

întreprinderii avute la data depunerii Cererii de finanțare, în sensul trecerii de la categoria de 

microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică 

la categoria mijlocie sau alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

IMPORTANT! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după 

selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi 

dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de 

la categoria de micro-întreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria 

întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare 

rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 10 din 

HG nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

În perioada monitorizării proiectului de la data celei de-a doua (și ultima) tranșă de plată 

efectuată de AFIR), beneficiarul se obligă:  

 

să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de fezabilitate, parte integrantă din Contractul 

şi Cererea de finanțare,  

ia;   

 

Nerespectarea prevederii va conduce la rezilierea contractului de finanțare și la restituirea 

integrală a fondurilor accesate prin măsură. 

Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală, GAL Tovishat și-a asumat monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL, cu scopul de a 

asigura continuitatea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și îndeplinirea indicatorilor 

asumați de beneficiar prin cererea de finanțare. Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, 

beneficiarul se obligă să pună la dispoziția GAL Tovishat, în termenul comunicat, toate 

documentele considerate relevante pentru monitorizarea proiectului. În această perioadă, GAL 

Tovishat 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 

rapoartele de activitate și materialele de informare/promovare realizate în cadrul SDL. 
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Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 3 ani de la data 

efectuării ultimei plăti.  

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce 

privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare 

proiect).  

Pe toată durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la locul 

de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia acestora, în 

timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale 

specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante. 

Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele situaţii: 

 obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de 

finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

 proiectului i se aduc modificări substanţiale, 

 nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate 

prin Cererea de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate.  

Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor 

identificate, implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de control ale 

Autorităţii Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 

procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la 

somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului 

financiar public nerambursabil plătit. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au 

fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau închirierii), 

contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că Beneficiarul 

nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, 

Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, 

etc):  

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului 

de finanţare;  

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 

acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind 
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influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia 

s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor 

formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 

Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/folosite conform 

scopului destinat din obiectivul cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în 

cazul în care acestea îşi modifică destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de 

finanţare.  

Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei 

de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană prin emiterea 

declaraţiei finale de închidere, cu excepţia cazului în care normele europene prevăd un termen 

mai mare. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, 

constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei 

următoarele fapte ale beneficiarului: 

    a) furnizarea de informaţii şi documente incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi 

documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi 

publice; 

    b) refuzul nejustificat de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) 

şi art. 32 din OUG nr. 77/2014; 

   c) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite 

prevăzute la art. 43 alin (1) din OUG nr. 77/2014. 

 


