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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere
familială, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și
pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare
cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar
nerambursabil;
Comercializarea produselor agricole, conform definiției din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea sau
expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricări alte
forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către
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revânzători sau prelucrători și a oricări alte activități de pregătire a produsului pentru această primă
vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată
comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
Contribuția privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei
care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului
proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a
proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei
propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică
(fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia
privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja
fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este
prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile
necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit
bancar sau nebancar;
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta
este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
Condiționare - activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, tulpini și
rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare,
ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată procesare),
depozitarea produselor agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire,
spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor
agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru
industrializare;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile
şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi
condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul
de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii
finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în
vederea contractării;
Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o 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, utilizate pentru activităţi agricole şi
gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea
în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole,
clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de
persoane care are răspunderea juridică și economică a acesteia.
Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de
investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului;
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Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza
unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a
Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor contractuale și
nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR.
Grup de Acțiune Local (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor
public, privat și societatea civilă;
Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de
construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrarile pentru
construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii
nefuncționale/dezafectate;
Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități
implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agroalimentare de la productia primară până la comercializare
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a
implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions
de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei
Rurale”;
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o
sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de
construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor
existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea
destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei
exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de
fermă/unitate de producție;
Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau
modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc
exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi coduri
CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei agricole prin
înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN
Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale
de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar
şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu
reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă
protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările
comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice);
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;
Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea,
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie
crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;
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Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 ”înseamnă
orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot
un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea
pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului și
ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de
modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole primare
operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, plase
antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și
plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, producerea de energie
regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum propriu, depozitare produse agricole
primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este considerată procesare), centrifugare și alte
asemenea operațiuni care nu modifică natura produselor agricole
Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării GAL este mai mic decât
punctajul minim pentru selectarea unui proiect.
Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale,
desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc
activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei
LEADER;
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a
proiectului;
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de
cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul
proiectului;
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de
selecție de oferte/ conform bazei de date cu 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;
Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.”
Zi – zi lucrătoare.
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Abrevieri
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică,
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de
sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;
CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală, este documentul pe baza căruia va putea fi accesat
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de
dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;
ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSP – Direcția de Sănătate Publică.
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din
cadrul AFIR;
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Nonagricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

9

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți
Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;
SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de
Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE
În zona rurală GAL Țara Vrancei nivelul tehnic de dotare existent în agricultură nu este
adaptat condițiilor de producție, capitalul fizic din agricultură fiind caracterizat printr-un grad ridicat
de uzură, atât fizică cât și morală. De asemenea, unitățile de procesare din zona GAL Țara Vrancei
sunt neperformante, insuficient dezvoltate și dotate necorespunzător.
Prin intermediul acestei măsuri, se încurajează dezvoltarea agriculturii și a unităților de procesare din
teritoriul GAL Țara Vrancei cu scopul obținerii unor produse locale calitative, care să reflecte
specificul zonei.

1.1
Contribuția MĂSURII 2 – ”Investiții în exploatații agricole și procesare” la domeniile
de intervenție:
Măsura 2 – ”Investiții în exploatații agricole și procesare” contribuie la domeniul de intervenție 2A
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării
și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre
piață, precum și a diversificării activităților agricole și la obiectivul
Investiții în active fizice al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 17.
Important!
Spaţiul LEADER eligibil în
accepţiunea acestei
Obiectivele acestei măsuri sunt următoarele:
măsuri, cuprinde
- dezvoltarea exploatațiilor agricole de pe teritoriul GAL Țara Vrancei,
totalitatea comunelor și
cu scopul obținerii unor produse locale specifice care să reflecte
orașelor sub 20 000 de
identitatea zonei;
locuitori, ca unităţi
administrativ- teritoriale
Măsura contribuie la prioritatea P2 – Creșterea viabilității
împreună cu satele
componente.
exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor prevazută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul Favorizarea competitivității agriculturii al Reg. (UE) nr. 1305/2013,
art. 4, lit.(a) și la obiectivele transversale ale regulamentului antemenționat pentru inovare, mediu și
climă.
Inovare: Măsura este una inovativă întrucât încurajează obținerea unor produse locale care să
promoveze identitatea și specificul teritoriului GAL Țara Vrancei.
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Mediu și climă: În conformitate cu analiza SWOT, teritoriul GAL Țara Vrancei se confruntă cu
amenințări de tipul emisiilor de gaze cu efect de seră ce determină schimbari climatice. Totodată, un
punct stab al teritoriului GAL îl constituie valorificarea insuficientă a surselor de energie regenerabilă,
deși există potențial în zonă. Prin intermediul acestei măsuri se asigură protecția mediului întrucât se
finanțează inclusiv investiții în energie regenerabilă și eficiență energetică (așa cum sunt acestea
detaliate în secțiunea de activități eligibile). De asemenea, prezenta măsură asigură combaterea
schimbărilor climatice întrucât cuprinde inclusiv investiții pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect
de seră – GES.
Valoarea adaugată a măsurii
Nivelul tehnic de dotare existent atât în agricultură cât și în cadrul unităților de procesare din zona
GAL Țara Vrancei se caracterizează printr-un grad de uzură, fizică și morală. Prezenta măsură își
propune dezvoltarea agriculturii prin introducerea de tehnologii noi, performante și prietenoase cu
mediul Această măsură este relevantă pentru teritoriul GAL Țara Vrancei întrucât cuprinde o serie de
acțiuni prin intermediul cărora se încurajează dezvoltarea agriculturii și a unităților de procesare din
teritoriul GAL Țara Vrancei cu scopul obținerii unor produse locale calitative, care să reflecte
specificul zonei GAL. Așadar, prezenta măsură aduce o valoare adăugată teritoriului GAL Țara Vrancei
întrucât contribuie la:
- stimularea agriculturii ca activitate economică din teritoriul GAL și transformarea fermelor în
exploatații agricole viabile;
- păstrarea și, totodată, crearea de noi locuri de muncă;
- obținerea de produse locale prin intermediul cărora se promovează identitatea și specificul
teritoriului GAL Țara Vrancei.

1.2

Tipul sprijinului

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile
efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.
Beneficiarul poate opta pentru plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea
avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale
Atenţie !
R(UE) nr. 1305/2013.
Pentru a facilita accesarea fondurilor

1.3

Sumele aplicabile și rata sprijinului

Valoarea ajutorului nerambursabil acordat în cadrul
acestei măsuri este de minim 5.000 Euro/ proiect și
maxim 30.000 Euro/ proiect.
Rata sprijinului nerambursabil acordată este de 50%
din valoarea cheltuielilor eligibile. Intensitatea
sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20%, cu
condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu
depășească 90%, în cazul:
- Tinerilor fermieri cu varsta sub 40 de ani la
data depunerii cererii de finantare, astfel cum
sunt definiti la articolul 2 din Regulamentul

europene nerambursabile prin FEADR,
solicitantul poate beneficia de fonduri în avans
(conform
prevederilor
Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu
modificările şi completările ulterioare, ale
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de
stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu
modificările și completările ulterioare şi,
respectiv, ale H.G. nr. 226/2015.
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(UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori cererii de sprijin, în
conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305;
- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrageri specifice,
mentionate la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Valoarea și rata sprijinului nerambursabil menționate anterior au fost stabilite în conformitate cu
obiectivele și prioritățile din SDL și, totodată, prin raportare la specificul local din zona GAL Țara
Vrancei. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului și intensității sprijinului
nerambursabil sunt următoarele:
- interesul manifestat în teritoriu pentru această măsură, în urma discuțiilor/dezbaterilor
purtate cu potențialii beneficiari de finanțare;
- informațiile obținute cu privire la necesitățile de finanțare din teritoriul GAL Țara Vrancei, în
urma aplicării de chestionare;
- dezbaterea de către partenerii GAL Țara Vrancei Ia necesităților de finanțare din teritoriu,
prin susținerea unor întâlniri (grupuri de lucru).

1.4

Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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 R (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului.
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului.
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European șii al Consiliului prinvind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții
tranzitorii.
Regulamentul (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) nr. 1305/2013.
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de
la bugetul de stat.
OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile.

1.5

Aria de aplicabilitate a măsurii

Aria de aplicabilitate pentru implementarea acestei măsuri este teritoriul GAL Țara Vrancei.

Tabel comune partenere GAL Țara Vrancei
1

Bîrsești

2

Câmpuri
12

3

Paltin

4

Păulești

5

Răcoasa

6

Spulber

7

Năruja

8

Negrilești

9

Nereju

10

Nistorești

11

Valea Sării

12

Vidra

13

Vizantea-Livezi

14

Vrîncioaia

15

Tulnici

Capitolul 2 DEPUNEREA PROIECTELOR
Dosarul Cererii de Finanțare se completează în trei exemplare pe suport tipărit – un original
și două copii - și trei exemplare pe suport electronic (CD/DVD) și documentele atașate (conform Listei
Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare).
Dosarul Cererii de Finanțare se depune la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, județul
Vrancea, de luni până vineri, de la orele 09:00 până la orele 14:00.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 30.000 Euro.
Valoarea ajutorului nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de minim 5.000 Euro/
proiect și maxim 30.000 Euro/ proiect.
Rata sprijinului nerambursabil acordată este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. Intensitatea
sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20%, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat
să nu depășească 90%, în cazul:
- Tinerilor fermieri cu varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare, astfel cum
sunt definiti la articolul 2 din Regulamentul (UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei
cinci ani anteriori cererii de sprijin, în conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305;
- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrageri specifice,
mentionate la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Pentru această măsură pragul minim este de 80 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finanțare.
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Capitolul 3 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
 Pentru investițiile în exploatațiile agricole:
Fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane
fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul
juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale
căror exploatații se situează pe teritoriul GAL Țara Vrancei și care desfășoară o
activitate agricolă.
Pentru investiţiile în exploataţii agricole, categoriile de beneficiari eligibii care pot primi fonduri
nerambursabile sunt:
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi
completările ulterioare);
Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare
și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice
(definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din
domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de
Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de
funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la
APIA.
În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil
agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele
unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate
în Legea nr. 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
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Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de
fermieri.
Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si funcționarea
grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu
completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de
fermieri.
Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între
fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt
eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/
submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 AXA LEADER – SDL GAL Țara Vrancei, cu
respectarea următoarelor condiții, după caz:
a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz,
înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR,
care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la
semnarea contractelor de finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de
finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest document la data
prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus
proiectul;
c) beneficiarii contractelor/ Deciziilor de Finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după
implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă
de plată din cadrul PNDR 2014-2020.

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea
proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută
la data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la
categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la
categoria alte întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată
perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
 să fie persoană juridică română;
 să acţioneze în nume propriu;
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

15

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul
măsurilor din 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.

Capitolul 4 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA
SPRIJINULUI
 Solicitantul se Încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, iar acțiunile pentru care se solicită
finanțare se încadrează în categoria acțiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile
aferente implementării proiectului trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
Documente verificate:
o Documentele de înființare a solicitantului și/sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să
ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale prezentate la semnarea contractului, a
însușirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declarația F.
Pentru sectorul zootehnic:
În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/
dejecțiilor de origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe
sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 12 la Ghidul
solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului
de grajd/ dejecțiilor de origine animală (în conformitate cu Anexa 11 „Calculator - Cod Bune Practici
Agricole”) precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul
agricol.
Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul de capacitate a
platformei de gunoi fila „producție de gunoi” din documentul numit „Calculator - Cod Bune Practici
Agricole”.
În ceea ce privește standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte de azot care pot fi aplicate
pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind
cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN”.
Notă: Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri în documentul numit
„Calculator Cod Bune Practici Agricole” din Anexa 12.
În funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă, conform
Legii 50/1991, terenul se poate afla în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul
care atestă dreptul de folosinţă al acestuia. În cazul investiţiilor noi în zootehnice < 100 UVM
respectarea cerinţelor privind depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor
dejectii de origine animală, va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, emisă de către
Garda Națională de Mediu.
Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate face fie prin
amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale
fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu prevederile codului de bune
practici.
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 În conformitate cu art. 45, alin. (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul
FEADR, operațiunile de investiții sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra
mediului, în conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investiții, acolo unde
investițiile pot avea efecte negative asupra mediului.
Documente verificate:
o Declarația F - trebuie să prezinte bifa aferentă angajamentului cu privire la prezentarea
documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării și în baza corelării
informațiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism și din documentul
emis de Agenția de Protecție a Mediului Județeană.
Atenție! Pentru proiectele care impun Acord de Mediu sau Aviz Natura 2000 este necesară începerea
demersurilor pentru obţinerea acestora din timp având în vedere termenul lung de parcurgere a
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvat (în
conformitate cu legislația de mediu în vigoare).
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și
suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând
cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii care nu
sunt cuprinse în Anexa, în baza unei analize locale a unui institut certificat care să ateste
potențialul speciei respective într-o anumită zonă.
Documente verificate:
o Studiul de fezabilitate – se verifică dacă plantația pomicolă, existentă sau înființată, respectă
zonarea speciilor din Anexa 9.
Anexa 9 nu se aplică în cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturilor în sere și solarii (inclusiv
tunele joase și macrotunele), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.
Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă plantația pomicolă (existentă sau înfiinţată) respectă
zonarea speciilor din Anexa 9.
Atenţie! În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile proiectele implementate în UAT-urile care:
i) au nota de favorabilitate naturală ≥2,00.
ii) au nota de favorabilitate naturală <2,00, dar au nota de favorabilitate potențată ≥2,00.
Aceste proiecte (ii) sunt eligibile dacă prin proiect se prevede şi sistem de irigaţii pentru toată
suprafaţa înfiinţată/ în reconversie.
În acest caz, proiectele care nu prevăd înfiinţare plantații pomicole sunt eligibile doar dacă prin
proiect se prevede și sistem de irigații pentru suprafețele respective.
Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate asigura
debitul necesar suprafeţelor pomicole.
iii) au nota de favorabilitate potențată <2,00. Prin excepție de la punctele i) și ii) pot fi
eligibile amplasamente din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului prezintă la depunerea Cereirii
de Finanțare un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind
zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă
de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00, cu condiţia respectării punctului (ii).
În cazul culturii de afin pot fi utilizate, în plus față de notele de favorabilitate naturală si potențată,
notele de favorabilitate potențată pH și potențată pH și irigații.
Astfel, pentru a beneficia de nota de favorabilitate potențată pH, solicitantul trebuie să prevadă în
proiect cheltuieli cu turba, iar în cazul notei de favorabilitate potențată cu pH și precipitații trebuie să
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prevadă în proiect cheltuieli cu turba și sistemul de irigaţii. Turba și sistemul de irigații trebuie să fie
aferente întregii suprafețe înfiinţate.
În aceste două cazuri (nota potențată cu pH și nota potențată cu pH și precipitații), proiectele care nu
prevăd înființare și reconversie plantație afin sunt eligibile doar dacă prin proiect prevede și sistem
de irigații pentru suprafețele respective.
Sistemele de irigaţii trebuie să fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate asigura
debitul necesar.
Nu se va avea în vedere dacă solicitantul a aplicat sau nu turba pentru înființarea plantațiilor
existente.
Pașii de urmat pentru obţinerea studiului pentru recalcularea notelor de favorabilitate pe
amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potențată <2,00 se regăsesc pe
pagina web a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Mărăcineni la
următoarea adresa web http://icdp.ro. Valoarea studiului pentru recalcularea notei de favorabilitate
reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.
 Un solicitant poate depune și derula în același timp mai multe proiecte de servicii și investiții în
cadrul submăsurii 19.2, sub condiția să facă dovada existenței cofinanțării private, dacă este
cazul, cumulată pentru toate proiectele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale
programului, respectând regulile ajutoarelor de minimis (dacă este cazul) și dacă nu creează
artificial condițiile necesare pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Documente verificate:
o Extras de cont
Sau
o Contract de credit
 Față de informațiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie să respecte legislația europeană
și națională aplicabilă în vigoare și, de asemenea, documentele specifice de implementare.
 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
4.000 SO (valoarea producției standard).
Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Anexei Tabel calcul coeficienţi
SO din cadrul Cererii de finanțare, privind Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă) - după
cum urmează:
(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia,
respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc
exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii
proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea
diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, dimensiunea
se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de
plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere
stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul
anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată
pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei înregistrări/ actualizări în Registrul
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Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data
depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota
explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care expertul nu regăsește în
IACS suprafaţa de teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau există diferenţe între
suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS, expertul va solicita APIA să certifice că
solicitantul s-a înscris în sistem/ evidențele APIA cu suprafaţa declarată în Cererea de
finanţare.
(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole
(solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau
nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare)
dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a
previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația
tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a
realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri
cultivate sau necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).
În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia
agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).
Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o
asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti și
pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul Studiului de
fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor
prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o perioadă importantă de timp
animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se vor menționa codurile ANSVSA (al
solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor pentru calculul
adecvat al dimensiunii economice a exploatației
Atenţie!
Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de finanţare se va face cu toate
activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi
unităţi de producţie independentă funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc
exploataţia.
În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de
depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. Verificarea suprafețelor agricole se face de
către evaluator numai prin consultarea sistemului informatic al APIA/ evidențelor APIA . În cazul în
care în urma verificărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de suprafață ca urmare a
încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a reface prognoza
economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în urma solicitării de informații
suplimentare formulate de către evaluator.
Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de construcţii (sere, ciupercării, clădiri
din componenţa fermei zootehnice), nu se verifică în IACS terenul aferent acestor obiective.
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Capitolul 5 CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată
doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa
Măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea
Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de finanțare) cu mai
mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio
situație, sub pragul minim de 4.000 SO.
Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei peste cea prognozată, astfel:
- în perioada de implementare a proiectului și primul an de funcționare (adică primul an de
monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost
punctat în cadrul criteriilor de selecție.
- după primul an de funcţionare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o restricție.

5.1

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Pentru investiții în exploatații agricole, se acordă sprijin pentru:
Investiții tangibile și/sau intangibile care ameliorează nivelul global de performanță și de
durabilitate al exploatației agricole, ca de exemplu:
- Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate
activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la
utilități;
Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de
sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor
pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 9. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din
suprafata aferentă culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui principiu
de selecție) să fie irigată sau să fie prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe
amplasamente diferite.
- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de
marketing (înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse,
etichetarea - crearea conceptului care intră pe cheltuială necorporală, etc), în cadrul unui lanț
alimentar integrat;
Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare
vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.
Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.
• investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole
(creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de
producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
• împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi
şi racordări (în cadrul fermei);
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•
•

conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din Reg. 1305/
2013;
achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de
autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;
- Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/ utilaje și echipamente noi, în limita valorii de
piață a bunului respectiv (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole
pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și
gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul
apicol etc.).

Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligația ca bunul să intre în
proprietatea beneficiarului până la ultima plată.
Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se recomandă consultarea
Tabelului privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de
internet a AFIR, tabel cu caracter orientativ.
Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în IACS sau certificate de APIA la momentul depunerii
Cererii de finanțare și a culturilor prognozate în cadrul SF. Se va avea în vedere și gradul de uzură
morală și fizică a mașinilor și utilajelor aflate deja în patrimoniul exploatației și de amortizarea lor din
punct de vedere contabil.
- Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv
remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț
alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele
alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.
- Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu
condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul
subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018).
- înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
În cazul înființării solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică
certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și alun unde poate fi utilizat
și material CAC (conformitas agraria communitatis).
Se verifică în cadrul Studiului de fezabilitate dacă solicitantul şi-a prevăzut cheltuieli cu materialul de
plantare fructifer din categoria biologică certificat, dintr-o categorie superioară sau material CAC
(conformitas agraria communitatis) pentru nuc și alun.
Documentul care atestă categoria biologică a materialului (document de calitate și conformitate al
furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea Cererii de plată prin care se solicită decontarea
materialului săditor și se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria
răspundere (F).
Pentru îndeplinirea acestei condiții de eligibilitate nu este necesară verificarea soiului/soiurilor
propuse prin proiect în catalogul ISTIS.
Atenție! Înainte de elaborarea proiectului de înfiinţare se poate consulta ICDP Mărăcineni pentru a
obţine un aviz prealabil (informal) referitor la pretabilitatea speciei și a soiurilor alese de solicitant pe
amplasamentul dorit. Acest aviz nu este necesar a fi prezentat la depunerea Cererii de finanțare,
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având ca scop informarea solicitantului, înainte de elaborarea documentelor necesare accesării
fondurilor nerambursabile prin măsura 2.
În cazul speciilor alun și nuc poate fi utilizat și material de plantare fructifer din categoria biologică
CAC.
În cazul materialului de plantare CAC pentru nuc și alun se va aplica procedura de achiziții bunuri și
servicii a Agenției de Plăți (AFIR), iar pentru celelalte tipuri de material (de ex. materialul certificat) se
vor utiliza costurile standard și contribuția în natură. Indiferent de categoria de material de plantare,
pentru lucrări și alte operațiuni prezente în lista costurilor standard și contribuției în natură se vor
utiliza valorile cuprinse în această listă (Anexa A5 din Cererea de finanțare).
- alte investiții tangibile și/sau intangibile care ameliorează nivelul global de performanță și de
durabilitate al exploatației agricole.
Încadrarea Cererii de finanțare în sectoarele vegetal sau zootehnic se va face în funcție de
obiectivul principal al proiectului. Pentru fermele mixte, această încadrare se realizează în funcție
de componența majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.
Clarificări referitoare la încadrarea Cererii de finanțare în sectorul zootehnic:
Exploatațiile agricole cu profil zootehnic și mixte care vizează investiții necesare obținerii
nutrețurilor/ furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă se încadrează în anvelopa
financiară destinată sectorul animal (zootehnic). Se va avea în vedere ca din documentele justificative
anexate Cererii de finanțare să reiasă că obiectivul principal al proiectului, indiferent de tipul
investiției vizate, îl reprezintă creșterea animalelor. În cazul fermelor mixte care vizează investiții
necesare obținerii nutrețurilor/ furajelor utilizate în hrănirea propriilor animale de fermă, se va avea
în vedere ca suprafața agricolă vizată de proiect (peste 50% din suprafață) să fie destinată asigurării
hranei animalelor din cadrul exploatației agricole.
Pentru sectorul agricol:
 Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr.9.
 În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi
capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului, poate
evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente,
conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 9. Studiul OSPA
județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va ține
cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/
înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate de cultură faţă de total
suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri de culturi,
acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 9.
 Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de
sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor
pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 9. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din
suprafata aferentă culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în cadrul acestui
principiu de selecție) să fie irigata sau să fie prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe
amplasamente diferite.
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 Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 9 prin care se face corelarea dintre
culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă
potențial scăzut și nu se acordă punctaj).
 Investiţiile - sere, solarii, ciupercării - vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol
ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu.
 În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foia de lucru „vegetal” din Anexa 5,
solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „ asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.
Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să
intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.
Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se recomandă
consultarea Tabelului privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat
pe pagina de internet a AFIR, tabel cu caracter orientativ.
Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în IACS sau certificate de APIA la momentul
depunerii Cererii de finanțare și a culturilor prognozate în cadrul SF. Se va avea în vedere și
gradul de uzură morală și fizică a mașinilor și utilajelor aflate deja în patrimoniul exploatației și de
amortizarea lor din punct de vedere contabil.
Important!
Acțiunile ce fac obiectul prezentei măsuri sunt eligibile dacă se realizează în spațiul rural definit în
mod specific, în acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT-uri comune și UAT-uri orașe mici
cu o populație de maxim 20.000 locuitori (definiție conform PNDR 2014-2020, Secțiunea 8 Descrierea
măsurilor selectate).
În cazul proiectelor depuse de FORMELE ASOCIATIVE se vor
însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor
(membrii pot avea exploataţii cu o dimensiune economică mai
mica de 4000 euro SO), caz în care formele asociative vor
depune documente justificative în acest sens.
Atenţie! Indiferent dacă proiectul vizează modernizarea
exploataţiei agricole sau desfăşurarea pentru prima dată a unei
activităţi agricole, toţi solicitanţii se vor înscrie la APIA, înainte
de depunerea Cererii de finanțare.

Atenţie!
Costurile generale cu onorariile
pentru arhitecţi, ingineri şi
consultanţi, onorariile pentru
consultanța privind durabilitatea
economică şi de mediu, inclusiv
Studiile de Fezabilitate, se vor
încadra în limita a 10% din totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru
proiectele care prevăd construcţiimontaj.

Pentru toate categoriile de investiții finanțate în cadrul
prezentei măsuri, sunt eligibile costurile generale, conform art
45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013 precum onorariile
pentru arhitecti, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și
de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile dacă vor fi realizate în limita
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și constructii-montaj și în
limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, următoarele investiții intangibile: achiziționarea
sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, marci.
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru
consultanța privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
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potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 cu
modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de
mediu,studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,
întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
construcții - montaj.
În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea plantațiilor pomicole, valoarea prevăzută în Anexa A5
din Cererea de finanțare, linia 1 Proiectare, analiza sol, va fi inclusă în Bugetul indicativ cadrul cap.
3 la Documentații tehnice necesare în vedrea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor.
De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și
completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea Contractului de finanțare) precum:
cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în
procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare
(asistența pentru derularea procedurile de achiziții, elaborarea cererilor de ofertă, a caietelor de
sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli aferente studiilor de
piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul Cererii
de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi
decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată.
Atenţie! Cheltuielile necesare implementării proiectelor care presupun lucrări tehnologice
pregătitoare (ex. defrișare, desfundare, nivelare) și de înfiinţare plantații pomicole, efectuate înainte
de semnarea Contractului de finanțare, dar după depunerea Cererii de finanțare sunt eligibile și pot fi
decontate după contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate în conformitate cu Studiul de
fezabilitate/ proiectul de plantare depus și nu pot fi decontate dacă proiectul nu este contractat.
Cheltuielile eligibile înainte de semnarea Contractului de finanțare, dar după depunerea Cererii de
finanțare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda în baza costurilor standard simplificate și a
contribuției în natură, prezente în fișa submăsurii şi în Cererea de finanțare.

5.2

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile

Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli menționate în PNDR 2014-2020, în secțiunea „Cheltuieli
neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor măsurilor în funcție de tipul de sprijin acordat”.
În conformitate cu art. 45, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013, în cazul investițiilor agricole, achiziția de
drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante anuale, precum și
plantarea acestora din urmă nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat pentru investiții.
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Atenție! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de
investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile
neeligibile.
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.
În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/ sub-măsurilor
excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum
și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin. (1) ”Sprijinul
poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor,
precum și pentru vizite în exploatații și păduri ”);
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul
exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) 1305/2013);
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității padurilor (Art. 21 (a)/ Reg.
(UE) nr. 1305/2013);
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);
e) Agricultură ecologică (Art. 29/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);
f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30 / Reg. (UE) nr. 1305/2013);
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
(Art. 31/ / Reg. (UE) nr. 1305/2013);
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33 / Reg. (UE) nr. 1305/2013);
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34 / Reg. (UE) nr.
1305/2013);
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36-39 / Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR sunt:
• Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția:
o costurilor generale definite la art 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305 / 2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
o cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare plantații
pomicole;
o cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele
art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de
finanțare, conform art. 60 (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenţii
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
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achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19

Reg. (UE) nr. 1305/2013;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226
/ 2 aprilie 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 pentru perioada 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
• Contribuția în natură;
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Capitolul 6 SELECȚIA PROIECTELOR
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL Țara Vrancei implică Echipa de
implementare a SDL, Comitetul de Selecție a proiectelor și Comisia de Contestații.
Echipa de implementare a SDL verifică, pentru proiectele depuse la nivel de GAL Țara Vrancei
conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție, prin responsabilii desemnați în acest
sens.
Comitetul de Selecție a proiectelor al GAL Ţara Vrancei este alcătuit din 7 membri, reprezentanţi ai
autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat și decide cu privire la selecția proiectelor
depuse.
Comisia de Contestații soluționează contestațiile prezentate, fiind formată din membri GAL diferiți
de cei ai Comitetului de Selecție. Pentru a asigura transparența procesului de selecție a dosarelor de
finanțare și pentru efectuarea acțiunilor de control și monitorizare, la ședințele Comitetului de
Selecție pentru selectarea proiectelor va participa și un reprezentant al MADR la nivel județean, din
cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean.
Proiectele se înregistrează la secretariatul GAL Țara Vrancei, în cadrul apelului de selecție în curs.
Responsabilii din echipa de implementare a SDL verifică conformitatea și eligibilitatea proiectului și
completează, în acest sens fișele de verificare aferente.
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare și anume dacă este corect
completată, dacă este prezentată în format tipărit și electronic, dacă anexele tehnice și
administrative sunt prezentate în numărul de exemplare solicitate prin ghid precum și valabilitatea
acestora.
Verificarea eligibilității constă în: verificarea eligibilității solicitantului, a criteriilor de eligibilitate, a
bugetului indicativ, a Studiului de Fezabilitate/ Proiectului tehnic (dacă este cazul) și a documentelor
anexate. În situația în care există criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, se
întocmeste o fișă de solicitare a informațiilor suplimentare, prin care se cer solicitantului respectivele
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informații. Ulterior, pentru proiectele conforme și eligibile, în funcție de sistemul de punctaj stabilit,
se efectueaza evaluarea criteriilor de selecție prin acordarea unui număr de puncte și se completează
fișa de verificare aferentă.
Comitetul de Selecție decide în ceea ce privește selectarea proiectelor prin ,,dublu cvorum’’,
respectiv pentru validarea voturilor, sunt prezenți în momentul selecției cel puțin 50% din parteneri,
din care peste 50% din mediul privat și societatea civilă. Dacă unul dintre proiecte aparține unuia
dintre membrii Comitetului de Selecție, membrul în cauză nu are dreptul de vot și nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetul de Selecție se va reuni lunar dacă sunt depuse proiecte, în funcție de tipul de apel de
selecție.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. În cazul
proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
Descrescător după numărul de locuri de muncă nou create prin investiție;
Valoarea totală a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică vor
avea prioritate.
Comitetul de Selecție întocmește un Raport de Selecție Intermediar în care sunt înscrise proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate și valoarea acestora, iar acest raport va fi
publicat pe pagina de internet www.tara-vrancei.ro .
După publicarea raportului de selecție intermediar pe pagina de internet GAL Țara Vrancei și
notificarea fiecărui beneficiar, solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost
declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data
primirii notificării sau în maximum 5 zile de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe
pagina web a GAL. Contestațiile vor fi depuse personal de către solicitant la sediul GAL Țara Vrancei,
iar fiecare solicitant poate depune contestație o singură dată.
Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile, de la încheierea perioadei de primire a
contestațiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile în cazul în care există un număr mare de
contestații.
După publicarea raportului de contestaţii, GAL Țara Vrancei va proceda la selecţia proiectelor cu
punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțarea aferentă
etapei respective.
Atenţie !
Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în
-

competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de
depunere a proiectelor, după caz.
După publicarea raportului de contestaţii, GAL Țara Vrancei
întocmeşte Raportul de Selecţie Final aferent etapei pentru care au
fost finalizate contestaţiile, doar în situaţia în care Raportul de
Selecţie intermediar respectiv conţine proiecte eligibile fără finanţare,
altfel, alocarea disponibilă va reîntregi alocarea disponibilă aferentă
etapei unde există proiecte eligibile fără finanţare. Alocarea
disponibilă pentru selecţia aferentă etapei pentru care au fost
finalizate contestaţiile este reprezentată de diferenţa între valoarea
publică totală a contestaţiilor depuse aferente etapei respective şi

Evaluarea
criteriilor
de
selecție se face numai în
baza documentelor depuse
odată cu Cererea de
Finanțare. Solicitanții vor
putea să redepună o singură
dată proiectul în cadrul unei
sesiuni anuale continue și
numai după retragerea
prealabilă a acestuia.
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valoarea publică totală a proiectelor selectate, rezultate în urma publicării raportului de contestaţii
respectiv. Dacă nu sunt contestații, raportul intermediar devine raport de selecție final.
Toate proiectele selectate de către GAL Țara Vrancei sunt depuse apoi în cadrul structurilor
teritoriale AFIR în vederea realizării verificărilor ulterioare.
Criteriile de selecție stabilite sunt în conformitate cu specificul local din teritoriul GAL GAL Țara
Vrancei și fac posibilă prioritizarea proiectelor în funcție de contribuția fiecărei acțiuni la atingerea
obiectivelor și indicatorilor din SDL. În urma aplicării criteriilor de selecție, sprijinul va fi canalizat
către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele
stabilite în SDL.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de
finanțare.
Atenție!
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit „Regulamentului
intern al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de contestaţii”, publicat pe site-ul www.taravrancei.ro .
Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de Finanțare!
De asemenea, solicitanţii ai căror proiecte au fost declarate neconforme vor putea să mai
redepună proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue.
Nr.
Criterii de selecție
Punctaj
Observații
crt.
Investițiile propuse prin proiect se
Criteriul de selecție va fi punctat
realizează în vederea obținerii unui
dacă prin proiect se obține un
produs
local*
care
promovează
produs local care să promoveze
identitatea teritoriului GAL ȚARA
identitatea teritoriului GAL Țara
VRANCEI.
50
Vrancei.
1.
*prin ”produs local” se înțelege că
materia primă este din teritoriul GAL Țara
Vrancei sau produsul prelucrat este
obținut în teritoriul GAL Țara Vrancei

2.

3.

Prin intermediul proiectului se asigură
protecția mediului
(de exemplu: proiectul include utilizarea
energiei din surse regenerabile, etc.)

Prin proiect se creează cel puțin 1 loc de
muncă/30.000 € investiți.

Document: Studiu de
Fezabilitate/Cererea de finanțare

10

30

Criteriul de selecție va fi punctat
dacă proiectul prezintă acțiuni de
protecția mediului și nu necesită
autorizare din punct de vedere al
protecției mediului.
Document: Studiu de Fezabilitate/
Clasarea notificării APM Vrancea
Criteriul de selecție va fi punctat
dacă prin proiect se creează
minim un loc de muncă.
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4.

Solicitantul nu a obținut anterior sprijin
financiar pentru investiții similare.

10

Document: hotărârea
solicitantului prin care își asumă
crearea a cel puțin 1 loc de
muncă/ Studiu de
Fezabilitate/Cererea de finanțare
Criteriul de selecție va fi punctat
cu 10 puncte dacă solicitantul
dovedește că nu a obținut
anterior sprijin financiar pentru
investiții similare.
Document: Declarația
Cererea de Finanțare .

TOTAL

C

100 puncte

Punctajul minim este de 80 puncte.
ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la
faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea
de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.
În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de Plată, sau la verificările efectuate în perioada de
monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar,
plăţile vor fi sistate, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la
momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia
AFIR.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea
Cererii de finanțare, pe toată perioada de executie a contractului (definită în Contractul de finanțare)
cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea,
în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO.
Dimensiunea economică a exploatației se calculează, din punct de vedere al criteriilor de selectie, în
funcție de întreaga suprafată de teren gestionată de către fermier (atât suprafața de teren regăsită în
IACS, cât și cea certificată de APIA ulterior încheierii campaniei de depunere a cererilor unice) și/ sau
efectivele de animale existente și/ sau aferente capacități de producție proiectate prin proiect și de
cultura/ culturile previzionate în SF a fi cultivate.
Total SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii de previzionare, ţinând
cont însă de faptul ca la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să se încadreze în categoria
(intervalul) de dimensiune economică pentru care s-a primit punctaj.

Capitolul 7 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Valoarea ajutorului nerambursabil acordat prin această măsura este de minim 5.000
Euro/proiect și maxim 30.000 Euro/proiect.
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Rata sprijinului nerambursabil acordată este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. Intensitatea
sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20%, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat
să nu depășească 90%, în cazul:
- Tinerilor fermieri cu varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare, astfel cum
sunt definiti la articolul 2 din Regulamentul (UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei
cinci ani anteriori cererii de sprijin, în conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305;
- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrageri specifice,
mentionate la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Atenție!
 Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu vârsta de până la 40 de
ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului și care deține competențele și
calificările profesionale adecvate.
 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular are vârsta de până la
40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a proiectului şi deține competențele și
calificările profesionale adecvate;
 Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția ca tânărul fermier,
solicitant al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de
finanțare, cu competențele și calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat
prin acordul de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea cotei
majoritare din patrimoniul de afectațiune;
 Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și administratorul
societăţii, cu vârsta de până la 40 ani inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare care deține
competențele și calificările profesionale adecvate.
 Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu condiția ca tânărul fermier,
solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului
majoritar al părţilor sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale
respective şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate
Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi stabilit (instalat) pentru
prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai
mult de cinci ani de la instalare până la depunerea Cererii de finanțare.
Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul fermier, figurează în
evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele
solicitantului, ca asociat unic/ majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi
statutul juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF. Dacă data înregistrării în ONRC
a tânărului fermier, diferă de data înregistrării exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul
de 5 ani se va calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul
depunerii.
Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă juridică, respectiv, a
deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia de unic administrator/ titular PFA,
ÎI/reprezentant legal în cazul ÎF cu activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că
îndeplinește condiția de tânăr fermier instalat pentru prima dată.
Atenţie!
Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu data la care
solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA.
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Clarificare cu privire la vârsta tânărului fermier!
Din punct de vedere al vârstei, se încadrează în definiția tânărului fermier ca șef de exploatație,
tânărul fermier, cu varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare, astfel cum sunt definiti
la articolul 2 din Regulamentul (UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori
cererii de sprijin, în conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305.
Valoarea și rata sprijinului nerambursabil menționate anterior au fost stabilite în conformitate cu
obiectivele și prioritățile din SDL și, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL Țara
Vrancei. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului și intensității sprijinului
nerambursabil sunt următoarele:
- Interesul manifestat în teritoriu pentru această măsură, în urma discuțiilor/ dezbaterilor
purtate cu potențialii beneficiari de finanțare;
- Informațiile obținute cu privire la necesitățile de finanțare din teritoriul GAL Țara Vrancei, în
urma aplicării de chestionare;
- Dezbaterea de către partenerii GAL Țara Vranceia necesităților de finanțare din teritoriu, prin
susținerea unor întâlniri (grupuri de lucru).
Beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin Sub- măsura 19.2 pot beneficia de plata în avans
conform dispozițiilor din cap. 8.1 prevăzute în acest sens. În cazul proiectelor de servicii nu se acordă
plăți în avans.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr.
1407/2013.

Capitolul 8 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI
CERERII DE FINANȚARE
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi
este disponibil în format electronic, la adresa www.tara-vrancei.ro.
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute la secțiunea E din cerere.
Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
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Pentru elaborarea Cererii de Finanțare în afară de prezentul ghid, se va avea în vedere fișa măsurii
M2/2A și Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Țara Vrancei, disponibile pe pagina de internet
www.tara-vrancei.ro.
Atenţie !
Documentele justificative pe care trebuie să le depună
Este necesar să se respecte formatele
solicitantul odată cu depunerea proiectului:
standard ale anexelor „Indicatori de
1.
monitorizare” şi „Factori de risc” care fac
Studiul de fezabilitate însoțit de Proiectul de plantare
parte integrantă din Cererea de Finanțare,
avizat de Stațiunea Viticolă (dacă este cazul) (pentru
precum și conținutul acestora. Se vor
achizițiile simple se vor complete doar punctele care
completa numai informaţiile solicitate (nu se
vizează acest tip de investiție).
vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor
alţi factori de risc în afara celor incluşi în
legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.
anexele menţionate mai sus ).
sau
Completarea celor două anexe la cererea
Expertiză tehnică de specialitate asupra construcției
de finanţare este obligatorie
existente (dacă este cazul).
sau
Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (dacă este cazul).
Important!
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanță
în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile.
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi
ştampilate de elaboratorul documentaţiei.
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de
un şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului.
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de
șantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în
etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee,
secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartușul indicator.
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele
achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana
„neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul
la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este
inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă
montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana
„cheltuieli neeligibile”).
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert,
costuri/ ora).
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă a caracteristicilor tehnice a acestora, cu
respectarea limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu
suprafaţa fermelor, chiar și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu extras din BD cu
prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020, valabil la momentul elaborării SF.
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- În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul
pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la
mp de construcţie.
2.
Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi- formularul 20, formularele 30
și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară.
Pentru proiectele de investiții în exploatații agricole, în cazul în care solicitantul este înființat cu cel
puțin trei ani înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele trei situații
financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.
Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie
pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi
cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de
finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:
DECLARAȚIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII
PROIECTULUI înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular)
în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0)
și/sau
Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221). În
cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015,(cod fiscal),
respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, Norma de venit, nu se va depune nici un
document în acest sens.
sau
Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au
desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.
Pot apărea următoarele situații:
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent
anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară solicitantul nu va depune
nici un document în acest sens.
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au
depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va
depune la Dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului
însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la
Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare
3.Documente solicitate pentru:
a) Terenul agricol aferent plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă existente sau nou
înfiinţate şi a altor plantaţii:
COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE
asupra terenului
şi/ sau
Tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând
sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada
de arendare și/ sau
33

Contractul de concesiune, cu o valabilitate de minimum 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de
finanțare.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor
prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui
proces).
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi
Atenţie! Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie deserviţi de investiţie.
În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea agricolă
care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care le deţin în
proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, cu o valabilitate de
minimum 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de finanțare.
Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul
trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de a obține, potrivit legii, autorizația
de construire/desființare:
- drept real principal (drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute)
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie se acceptă act de superficie încheiat în formă
autentică de un notar public.
- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru clădirea/terenul pe care
urmează a se realiza investiția.
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și
completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere)
asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.
b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile:
- Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosință pe o perioadă
de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se
intervine cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor pe care se vor realiza investiții ce
presupun lucrări de construcții montaj.
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conțină:
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor
prevăzute în contract şi alte clauze;
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces)
pentru terenul pe care este amplasată clădirea.
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, republicata cu
modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de arendă/
comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept.
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi
sau modernizări ale acestora.
Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru
un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a
creditului.
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:
1). EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de
data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
Formularul de miscare se depune dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de finanțare
și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA.
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, din care
rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul
Exploatatiei.
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta
documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi.
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabaline) cu rasă şi origine.
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau
modernizări).
5. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT (conform protocolului de colaborare între AFIR –
ANPM - GNM) (se va prezenta la momentul încheierii contractului).
6. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
6.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru
(numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de
reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale
și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.
Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor
de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare
fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.
6.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc
sancţiuni economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
7.ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.
7.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi MS
publicat pe pagina de internet www.afir.info
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Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare
procesării, documentul 7.1 va trebui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la
activitatea de procesare.
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii
utile/ Protocoale de colaborare.
În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară prezentarea
documentului 7.
8. ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
8.1 DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o
instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract de credit)
8.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se
derulează operațiunile cu AFIR);
9.
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise
cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se
autorizează/avizează conform legislației în vigoare.
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune(se va
depune la momentul încheierii contractului).
Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii
Cererii de finanțare.
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările ulterioare și
Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca acestea se încadreaza în
categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu art 7,
alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, staţiunilor şi unităţilor
de cercetare –dezvoltare şi didactice din domeniul agricol
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie
agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală sau, după caz,
adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit
în ultimele 12 luni;
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru administratorul persoanei juridice sau pentru
managerul exploataţiei agricole (angajatul pe post de director general sau şef de exploataţie cu
responsabilităţi privind deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate
de exploataţie).
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11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă
formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a
competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie
autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de absolvire a cursului de calificare
emis de ANCA care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar,
economie agrară, mecanică agricolă.
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare
rurală.
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea
contractului individual de muncă.
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata de
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului, iar documentul care atestă formarea
profesională, trebuie să fie recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari.
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională în domeniu, cu
obligativitatea prezentării diplomei/certificatului/documentului final în etapa de contractare.
12. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE:
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUŢIEI, în cazul investiţiilor
noi sau
AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE / NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării
sistemului de irigaţii.
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF (dacă este cazul)
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul)
12.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă (dacă
este cazul)
13.1a) Autorizația de producere a semințelor și materialului săditor/ autorizația de producere și
prelucrare a semințelor și materialului săditor/ autorizația de producere, prelucrare și
comercializare a semințelor și materialului săditor.
13.1b) Declarație de multiplicare depusă de solicitant la Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea
Semințelor și Materialului Săditor / Document oficial de certificare a semintelor, emis de ITCSMS
13.2 DOCUMENTE SOLICITATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: factură fiscală de achiziții a semințelor,
și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță/buletinul de analiză oficială cu mențiunea
„sămânță admisă pentru însămânțare” sau „necesar propriu”/documentul de calitate și conformitate
al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate (ex: eticheta oficială).
14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de Asociații ale
crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ
15. DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este cazul, tertele persoane cu
care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de documentul de
înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut), document avizat de consiliul director.
Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de o
altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului.
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a
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Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform
prevederilor statutului, în vederea semnării acestor documente și PRECONTRACTELE CU MEMBRII
OIPA în vederea colectării/ comercializării.
Atentie! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de membru
OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex. asociație, federație etc.)
membră OIPA. În cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 3.3 a) și b) se
acordă dacă aceștia, pe lângă cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. fac parte dintr-o organizație profesională înființată conform legislației în vigoare, membră a unei
OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,
2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de
produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR.
Solicitantul, membrul OIPA/ cooperativei/ grupului de producători este obligat să-și păstreze
calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
16.PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează comercializarea produselor
proprii.
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ,
ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI
CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după
implementarea proiectului, un produs ecologic). În cazul fișei de înregistrare ca procesator în
agricultura ecologică, dacă nu se poate furniza acest document la momentul depunerii cererii de
finanțare, se va prezenta la ultima tranșă de plată.
17.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea obținerii
unui produs existent).
18. Studiu OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploatațiilor
agricole din sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol
19. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National
de Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de Autoritatea pentru
Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor(dacă este cazul).
20.1. Document emis de Cooperativa/Grupul de producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă
este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru a/al
acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.
20.2 Precontractele cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producători sau direct
cu Cooperativa/Grupul de producători din care face parte în vederea procesării/ comercializării
producției proprii.
20.3 Hotărârea Adunării Generale a cooperativei privind necesitatea și utilitatea investiției.
21. Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile autorizate şi
rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar.
22. Declarație pe propria răspundere că nu este înregistrat cu datorii în registrul debitorilor AFIR
(se va verifica prin solicitare de informații de la AFIR în perioada de evaluare a proiectului).
23. Cazier fiscal al solicitantului.
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24. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
25. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere,
dacă este cazul
26. Declarație de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
27. Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private.
28. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ)
Atenţie! Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de
selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute
de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc).

8.1

Completarea Cererii de Finanțare

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.
Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile
numerotate manual în ordine 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 permită
Atenţie !
Dosarul Cerererii de Finanţare va fi
detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi
paginat, cu toate paginile numerotate
numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ștampila
manual în ordine de la 1 la n în partea
solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).
dreaptă sus a fiecărui document, unde
Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor
n este numărul total al paginilor din
acesteia, se va face conform modelului standard.
dosarul complet, inclusiv documentele
Modificarea
modelului
standard
(eliminarea,
anexate.
renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor
Piesele desenate care depăşesc
suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate
formatul A3, se pot ataşa salvate
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe
direct în format .pdf, la care se va
motiv de neconformitate administrativă.
adaugă declaraţia proiectantului
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod
privind conformitatea cu planşele
clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
originale din Cererea de Finanţare
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.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de
finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare
aparține solicitantului.
Atenţie !
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit, un
Agenţia
pentru
Finanţarea
original și două copii, și trei exemplare pe suport electronic.
Investiţiilor Rurale și GAL
Țara Vrancei îşi rezervă
8.2
Verificarea dosarului Cererii de Finanțare
dreptul de a solicita
Verificarea cererilor de finanțare se face la GAL Țara Vrancei pentru
documente sau informaţii
toate tipurile de proiecte.
suplimentare
dacă,
pe
parcursul verificărilor și
implementării proiectului, 39
se
constată de către AFIR sau
GAL că este necesar.

1. Verificarea eligibilității cererii de finanțare
Verificarea eligibilității tehnice și financiare va fi efectuată de compartimentul de evaluare a GAL Țara
Vrancei și constă în:
- Verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare;
- Verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului;
- Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de
eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele menţionate în Cererea
de Finanţare.
b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de Carte
funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.
c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente întro formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective.
d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma
cerută la cap. 9 „Contractarea fondurilor”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.
2. Verificarea pe teren a cererilor de finanţare
Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare,
respectiv:
 GAL ȚARA VRANCEI - pentru toate cererile de finanțare depuse la sediul GAL;
 CRFIR - pentru toate cererile de finanţare;
 AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe
amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în
etapa verificării administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie
rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție.
3. Verificarea criteriilor de selecție
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.
Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare
În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a criteriilor de selecție, pot
exista două situaţii:
proiectul este neconform, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;
proiectul este conform, caz în care acesta va fi depus de către GAL Țara Vrancei la Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
4. Selecția proiectelor
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Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere , criteriile de selecţie, punctajele de
selecţie și criteriile de departajare sunt stabilite la iniţiativa GAL Țara Vrancei cu consultarea
prealabilă a Consiliului Director.
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL Țara
Vrancei.
Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor
proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.
Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/ Consiliului Director al
GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă
numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiunii.
Atunci când se prelungește apelul de selecție, alocarea financiară pe sesiune* și/sau valoarea maximă
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate (în sensul
creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de
selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta
principiul egalității de șanse între solicitanți.
Suplimentarea alocării financiare pe sesiune se va realiza numai în situația în care, în cadrul aceleiași
măsuri, s-au constituitfonduri disponibile/măsură, provenite din sumele aferente proiectelor selectate
de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR.
*

Atenție! Apelul de selecție se lansează 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
În ANUNŢUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE sunt prezentate:
• Data lansării apelului de selecție;
• Data limită de depunere a proiectelor;
• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 100.000 de euro/proiect și
va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai
mic de 100.000 de euro;
o Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM
PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc
în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului
(UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută
în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar,
valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași
tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
• În cazul proiectelor de investiții/ sprijin forfertar, modelul de cerere de finanțare specific fiecărei
măsuri din SDL GAL Țara Vrancei, disponibil pe site-ul www.tara-vrancei.ro (versiune editabilă),
pe care trebuie să îl folosească solicitanții.
În cazul proiectelor de servicii, formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în Manualul de
procedură pentru Sub-măsura 19.2, la capitolul Formulare și disponibil pe site-ul
www.afir.madr.ro și www.tara-vrancei.ro pe care trebuie să îl folosească solicitanții.
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat
de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care
trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
• Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora;
• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;
• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a
acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării
Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);
• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților,
publicarea Raportului de Selecție);
• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
• Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile
autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către
beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu
privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile de la data efectuării plății.
Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată
pe pagina de internet a GAL-ului și varianta detaliată, pe suport tipărit la sediul GAL.
Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediul
primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care
să cuprindă următoarele informații:
• Data lansării apelului de selecție;
• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;
• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;
• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;
• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de
internet a GAL;
• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;
• Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate
aferente măsurilor lansate.
Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime
obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate:
1. Postare pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei detaliate
și a variantei simplificate a apelului de selecție. Varianta detaliată trebuie să fie disponibilă, pe suport
tipărit, și la sediul GAL. Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea
"arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL;
2. Afișare la sediile primăriilor partenere în GAL a variantei simplificate a apelului de selecție. GAL va
face dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii
concludente, care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare.
3. Publicitate în mijloacele mass-media se va realiza în minimum una din formele de mai jos:
 publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului;
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publicare de anunțuri în presa on line;
difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL;
difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL;
promovare pe rețele social media.

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost
anunțat apelul de selecție.Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a două județe, publicitatea se
va face în ambele județe.

Capitolul 9 CONTRACTAREA FONDURILOR
După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren
dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR
vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/
Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L).
Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se
Atenţie!
aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar cu
Pentru încheierea contractelor cu
respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de
firmele de consultanţă puteţi consulta
Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și
Modelul de Contract de Prestări
contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte
Servicii Profesionale de Specialitate,
aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor
precum şi Recomandări în vederea
de stat sau de minimis aferente Programului Național de
încheierii contractelor de prestări
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).
servicii de consultanţă şi / sau
După semnarea Contractelor/ Deciziilor de finanțare,
proiectare, publicate pe pagina oficială
expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o
AFIR la secţiunea: Informaţii Generale
adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului
>> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de
legal, din care să reiasă cel puțin numărul și data
consultanţă. Aceste documente au un
angajamentului
legal,
valoarea
nerambursabilă
caracter orientativ, părţile având
contractată și denumirea beneficiarului.
libertatea de a include în contractul pe
Pentru Contractele/ Deciziile de finanțare aferente
care îl veţi semna clauzele cele mai
proiectelor de investiții/ sprijin forfetar se vor respecta
potrivite şi adaptate serviciilor vizate
pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare
de respectivele contracte.
din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea,
selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru
proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–01)/ modificare
contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de
finanțare/ Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective
sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată.
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:
− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este
cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a
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−

finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii
Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil
fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care
se efectuează plata respectivă.

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea
încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/ Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2,
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă, în
vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul
neîncheiat/încetat.
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (AFIR) următoarele documente, cu
caracter obligatoriu conform HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor
în vigoare la momentul notificării :
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul
consolidat.
2. Document emis de ANPM
2.1 Clasarea notificării
sau
2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau
2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă
este cazul)
sau
2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în notificarea emisă
în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,
termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția proiectului.
După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de
Finanțare nu mai poate fi semnat.
3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către AFIR, va fi depus conform HG 226/2015 cu
modificarile și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la
momentul notificării.
Atenţie !
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi
Durata de execuţie a
solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004
Contractului de Finanţare
este de maxim 3 ani (36
de luni) pentru proiectele
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care prevăd investiţii cu
construcţii montaj.

privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cazier fiscal al solicitantului.
6. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
7. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor Cererilor de Plată, inclusiv cea pentru decontarea
TVA unde este cazul.
8. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere,
dacă este cazul.
9. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul.
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de
selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli,
Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de Finanţare.
Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii Contractului
de Finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de data emiterii), în
termenul precizat în notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele
prevăzute conduce la neîncheierea Contractului de Finanţare!
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în
termenele precizate în cuprinsul notificării,acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din HG
226/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Durata de execuţie a Contractului de Finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care
prevăd investiții cu construcții montaj.
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al
AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute în contractul de
finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.
Atenţie !
Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe
AFIR efectuează plata
parcursul implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive
avansului
în
contul
neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz,
beneficiarilor, deschis la
pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.
Trezoreria Statului sau la o
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la
efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale instituţie bancară.
rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele
situaţii:
IMPORTANT!
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în
Solicitantul/Beneficiarul trebuie să
afara zonei vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de
depună din proprie inițiativă toate
criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și
eforturile pentru a lua cunoştintă de
contractat;
toate informațiile publice referitoare
b) modificare a proprietăţii asupra unui element de
la măsura/sub-măsura din SDL GAL
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei
ȚARA VRANCEI/PNDR 2014-2020/
întreprinderi sau unui organism public;
schema de ajutor pentru care depune
c) modificare substanţială care afectează natura,
proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020
obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina
în vederea selectării pentru finanțare
subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
şi să cunoască toate drepturile şi
d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei
obligațiile prevăzute în Contractul de
finanţată din fonduri nerambursabile.
Finanțare înainte de semnarea
acestuia.
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Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a Contractului de Finanţare
Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care
se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.
Odată cu depunerea Cererii de Finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce
privește publicarea pe site-ul GAL ȚARA VRANCEIși A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă,
titlu și valoare proiect).

Capitolul 10 AVANSURILE
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul
Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă
nerambursabilă.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.
Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR.
Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii
Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma
avansului.
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.
Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.
Garanția este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care
corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale pentru
investiții, depășește suma avansului.
Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o
societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.
Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp
egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată c
ă
suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
Utilizarea avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și AFIR.
Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la
expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima
tranșă de plată.
Garanţia prevăzută mai sus trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp mai mare
cu 15 zile calendaristice față de durata de execuție a contractului.
AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o
instituție bancară.
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Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungire
a perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea soli
citării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contracta
ntă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/
Nebancară, poliță
de
asigurare
care
să
acopere
întreaga
perioadă
de
execuție solicitată la prelungire.
Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanțare
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în decursul duratei de
execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.
 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția
situațiilor în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării 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 și financiare, în sensul realocărilor între liniile
bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcționalitatea
investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar
modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă inițial în cadrul
bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a
proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi însă necesară amendarea
Contractului de Finanțare prin act adițional.
 Beneficiarul va prezenta o Notă Explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de
finanțare prin act adițional sau la solicitarea Autorității Contractante.
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în
cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată
procedura de insolvență/ falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă
constată că cele declarate pe propria răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu
corespund realității sau documentele/ autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii
finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ inexacte/
nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de
plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio
altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă,
împreună cu dobânzi și penalități în procent stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în
conformitate cu dispozițiile contractuale.
Atenţie!
Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată
prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.
Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a
afecta condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va
realiza în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.
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Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda
contractul și/ sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare prealabilă.

Capitolul 11 ACHIZIȚIILE
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice
precum şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare.
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date
model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.
Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va
corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată
menţionată la art. 4 din HG 226/2015.
Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul
tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.
În contextul derulării achiziţiilor publice , conflictul de interese se defineste prin:
A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi:
Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii în
structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc) și
membrii comisiilor de evaluare:
a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de
administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;
c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.
B. Conflictul de interese intre ofertanţi:
Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în structurile de
conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc):
a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie (OUG
66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai consiliilor de
administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.
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.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere
următoarele principii:
 Nediscriminarea;
Atenţie!
Solicitanţii care vor derula procedura de
 Tratamentul egal;
achiziţii servicii, înainte de semnarea
 Recunoaşterea reciprocă;
 Transparenţa;
contractului de finanţare cu AFIR, vor
 Proporţionalitatea;
respecta prevederile procedurii de achiziţii
 Eficienţa utilizării fondurilor;
servicii din Manualul de achiziţii postat pe
 Asumarea răspunderii.
pagina de internet AFIR.

Capitolul 12 TERMENELE LIMITĂ ȘI
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CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI
ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse 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.
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor
Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta.
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.
În cazul în care beneficiarul optează pentru plata avansului, conform Contractului de Finanțare/
Actului Adițional, acesta va depune Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată
AP 0.1L (Modulul Avans) în termen de maximum 60 zile calendaristice de la semnarea Contractului
de finanțare/ Actului Adițional pentru acordarea avansului.
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care
se ataşează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL,
beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către
GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de
Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la
Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar(Cererea de Plată, Identificarea
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a
beneficiarului) sunt disponibile la GAL, OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).
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 maxim de 24/36 luni,
după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de
execuție aprobată.
Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza
prevederilor procedurale și formularelor aferente Sub-măsurii în care se încadrează scopul
proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.
În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor
legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.
Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maxim 90 zile calendaristice de la
data înregistrării cererii de plată conforme.
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.

Capitolul 13 MONITORIZAREA PROIECTULUI
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Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care
se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.
Odată cu depunerea Cererii de Finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce
privește publicarea pe site-ul GAL ȚARA VRANCEI și A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă,
titlu și valoare proiect).
Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode
monitorizarea fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL
va comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate
de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea
activităților propuse și durata de implementare a acestuia.
Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică lunară a beneficiarului referitor la
stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare,
respectiv problemele și eventualele blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului
tehnic.
GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de
monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor,
problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în ceea ce privește
implementarea proiectelor finanțate prin GAL. Astfel vom primi o radiografie a stadiului de
implementare a strategiei și vom avea posibilitatea de a îmbunătăți procesul de implementare,
respectiv de a aplica bunele practici în următoarele proiecte și activități.
În cazul în care se identifică aceeași problemă la nivelul a mai multor proiecte, GAL va organiza
ședințe/ workshop-uri pentru beneficiari în vederea clarificării acestora. Totodată va primi și va
răspunde la întrebările beneficiarilor legate de proiectele selectate și dacă este cazul elaborează
ghiduri practice pentru eficientizarea implementării acestora.
Aceste activități de monitorizare și evaluare vor asigura implementarea efectivă și la timp a
proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea activităților și
rezultatele acestuia. Monitorizarea oferă informații privind evoluția punerii în aplicare a programului
în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări și de rezultate.
Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER,
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si să fie utilizate pentru
activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuarii
ultimei plăți. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă
forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg. 1303/2013.

50

