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INFORMAȚII GENERALE  

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Măsurii 
M7b/6a –Dezvoltarea de afaceri non-agricole, elaborat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Movila lui 
Burcel Vaslui Nord, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 şi constituie un suport informativ 
pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice.  

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, precum și 
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista 
indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi 
acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanțare, al Studiului de Fezabilitate, 
precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.  

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asiguraţi că aţi parcurs 
toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de 
specificul intervenţiei finanțate, măsura M7b/6A – Dezvoltarea de afaceri agricole non-agricole.  

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel 
de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.gal-movilaluiburcel.ro, pentru a urmări 
eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări 
pentru accesarea fondurilor disponibile pentru măsura M7b/6A – Dezvoltarea de afaceri agricole non-
agricole. 

Menționăm faptul că, prezentul Ghid precum și documentele anexate, pot suferi rectificări din cauza 
modificărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale - varianta actualizată urmând a fi 
publicată pe pagina de internet www.gal-movilaluiburcel.ro 
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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de 
selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul 
privat al finanțării prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi 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. 
Activitate agricolă – conform cu prevederile art. 4(1)(c) din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: 

 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole; 

 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru 
cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor 
agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau 

 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o 
stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea 
vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe 
pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 
UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile 
legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente, situate la altitudini 
de peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea 
minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele 
pe care le exploatează. 

 în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de 
întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de 
întreținere a solului. 

Activitate complementară – reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ 
dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activităţii de bază a solicitantului (pentru care are 
codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 
Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care pastrează specificul 
execuţiei manuale şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai mare de operaţii 
executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteşugurilor, a meseriilor, a 
produselor şi serviciilor cu specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistică a 
lemnului, confecţionarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre vegetale şi textile, 
confecţionarea obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii, metalelor, etc); 
Activități productive – activități în urma cărora se realizează unul sau mai multe produse pentru 
care prelucrarea s-a încheiat, care au parcurs în întregime fazele procesului de producție și care sunt 
utilizate ca atare, fără să mai suporte alte transformari, putând fi depozitate în vederea livrării sau 
expediate direct clienților, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 
articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a 
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în 
vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea 
propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc. 
 
Beneficiar – persoană juridică /persoană fizică autorizată /întreprindere individuala/ întreprindere 
familială care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin 
EURI/ FEADR. 
 
Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile; 
Contribuţia 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 co-finanţarea publică 
(fondurile europene nerambursabile) 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 fie din credit bancar în cazul în care potenţialii beneficiari nu 
deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării 
unui credit bancar. 
Co-finanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin 
EURI. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României. 
Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 
beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil; 
 
Echivalentul subvenție brută (ESB) - reprezintă valoarea calculată a sprijinului aferentă creditului 
de co-finanţare PNDR. 
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru EURI; 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată 
pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea 
proiectului, în vederea contractării; 
Exploataţia agricolă - este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune 
unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. 
 
Fermier – înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un grup de 
persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl 
deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul Romaniei şi care 
desfășoară o activitate agricolă. 
Fişa sub-măsurii – Secțiune care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile 
de beneficiar şi tipul sprijinului. 
Furnizare de servicii – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate 
populației din spațiul rural, etc. 
 
Gospodărie agricolă - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi 
gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin 
animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi 
dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care 
declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună. 
 
Industrii creative - acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea 
cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). 
Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, 
arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), 
cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video, produse si 
servicii meşteşugăreşti de mică industrie şi artizanale. 
Instrumentul Financiar - reprezintă conform prevederilor articolului 38 din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, orice instrument financiar, inclusiv, fără a se 
limita la, împrumuturi, leasing, garanții și contra-garanții, investiții de capital, investiții de cvasi-
capital sau investiții de tip mezanin în folosul Beneficiarilor. În cazul PNDR, instrumentul financiar 
este instrumentul financiar de creditare cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțat din 
fondurile alocate prin PNDR. 
Intermediarul financiar – reprezintă o bancă sau altă instituție de credit selectată de către Fondul 
European de Investiții pentru acordarea de credite cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală. Fondul European de Investiții este o instituție financiară internațională, parte a grupului BEI, 
desemnată gestionar, în numele MADR şi AFIR, al instrumentului financiar creditare cu partajarea 
riscului la nivel de portofoliu finanțat din PNDR. 



 

Intreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma 
juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. 
Intreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații 
financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; 
Intreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: 
i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin 
trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la 
prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui 
proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate 
din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine 
atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate 
în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care 
depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere 
limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), 
iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 
ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată 
pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul 
eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare 
comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență 
efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu 
așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul 
prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 
nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în 
anexa II la Directiva 2013/34/UE. 
iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește 
criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la 
cererea creditorilor săi. 
iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau 
nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de 
restructurare. 
Intreprinderea unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 1407/ 
2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 
i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte 
întreprinderi; 
ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, 
de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul 
de societate sau din statutul acesteia; 
iv. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, 
în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot 
ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice. 
Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, achiziția de echipamente 
si/sau dotari, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru constructiile existente cărora li se 
schimbă destinaţia sau pentru construcţii aparţinând întreprinderilor cărora li s-au retras 
autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială. 
 
Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de construcţii şi 
instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente 
întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei 
iniţiale. 
 
Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până la 
data depunerii ultimei tranşe de plată. 



 

Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 
până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 
Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi 
serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu 
ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului 
sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că: 
- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în 
general la resursele naturale; 
- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care 
pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de 
vedere comunitar şi religios; 
- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi 
ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; 
- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi 
tradiţionale. 
- produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează 
caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone. 
 
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în care 
Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă 
responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii; 
 
Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil 
din EURI. 
Spațiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea 
mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5. 
Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României. 
 
Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor - abreviat (cel mai 
adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, 
stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor pe 
multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și 
software, limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor, construcția de 
hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea sistemelor informaționale). 
 
UAT – Unitate administrativ teritorială este reprezentată de o comună ca unitate de bază 
administrativ-economică, alcătuită din unul sau mai multe sate și condusă de un Consiliu comunal în 
fruntea căruia se află un primar. 
 
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 
EURI; procentul de co-finanţare 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 nu pot fi 
decontate prin EURI; 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. 
 
Zona limitrofă – reprezintă zona constituită din UAT-urile vecine cu UAT în care este relizată 
investiţia 
 
 
 



 

Abrevieri: 
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care 
derulează FEADR/ EURI; 
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale). 
EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 
 

2. Prevederi generale 

Măsura a fost adoptată ca urmare a nevoii identificate în teritoriu privind sprijinirea dezvoltării de 

afaceri non-agricole în teritoriul GAL. Scopul măsurii este acela de a revigora sectorul de mică 

producție industrială și servicii non-agricole, în scopul creșterii veniturilor și al creării de locuri de 

muncă. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art. 4 și vizează:  

O.3 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

Obiectivele specifice vizează diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea serviciilor pentru populație în teritoriul GAL. 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (se 

completează cu prioritatea/prioritățile din SDL):  

Măsura contribuie la prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. ______din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Art. 19: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor alineatul (1) cu punctul (b)  și alineatul (2). 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție D6a – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

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

Măsura își aduce contribuția la Obiectivul Transversal Inovare, prin aplicarea unor tehnologii 

moderne și inovative care determină reducerea consumului de energie electrică; de asemenea, își 

aduce contribuția la Obiectivul Transversal Mediu prin acțiuni de promovare a unui comportament 

eco în ariile protejate și în comune. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complementară cu măsurile M2, M4 ai caror beneficiari direcți pot fi beneficiari direcți ai 

acestei masuri. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura are un efect sinergic împreună cu măsurile M2, M3, M6, M7.a, M8, M9, M10, M11 în cadrul 

priorității P6. 

 

 

 

 



 

Valoarea adăugată a măsurii  

   Măsura contribuie la: 

 dezvoltarea activităţilor economice non-agricole, din sfera serviciilor pentru populaţie sau 

mica producție industrială din teritoriul GAL 

 crearea de noi locuri de muncă în teritoriul GAL  

 creșterea veniturilor întreprinderilor și populației  

 

Tip de sprijin  

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare / dezvoltare a întreprinderilor mici / micro-întreprinderilor existente sau nou 

infiintate 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013 

 
Contribuția publică totală a măsurii: 

Această măsura beneficiază de o alocare de 42.320,01 euro, din fonduri EURI. 

 
Sume aplicabile și rata sprijinului: 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de: 

 70% pentru activități de servicii si de productie  

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 5.000 Euro. 

Această măsura beneficiază de o alocare de 42.320,01 euro, din fonduri EURI. 

 

Aria de aplicabilitate a măsurii 
  Măsura se adresează potențialilor beneficiari care au sediu/punctul de lucru și desfășoară 

activitatea în teritoriul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord (Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești – Iași, 
Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, 
Zăpodeni). 
 

 
Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii 
 

Baza legală națională 
 Legea nr. 15/ 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr.160/ 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;  
 Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Legea 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol;  
 Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare;  
 Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 

comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 



 

fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și 
completările ulterioare  

 Legea nr.566/ 2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr.1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
 Legea nr.85/ 2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 

modificarile și completarile ulterioare.  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.182/2016;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, aprobată prin 
Legea 190/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/ 2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.56/2016;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice;  

 Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordin ANSVSA nr.17/ 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura 
de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
medical-veterinară.  

 Ordinul MEF nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice 
de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul MEF nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al 
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine 
Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă 
comună, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul MFP nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 



 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 Ordinul MADR nr.1731/ 2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis 
"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Ordinul MADR nr. 2243/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru 
proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de 
punere în aplicare nr. C(2015) 3508 / 26.05.2015, cu modificările ulterioare;  

 Ordinul MEF nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

Baza legală europeană 
LEGISLAŢIA EUROPEANĂ 

 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 Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și 
repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 
1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora 
în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță 
pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 



 

în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală 
și eco-condiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea 
conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 REGULAMENTUL (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în 
anii 2021 și 2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 
1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 
2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de 
sprijin pentru anii 2021 și 2022. 

 REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire a 
unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei 
provocate de COVID-19. 

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE 
privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 
ratelor de referință și de actualizare. 

 Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 
Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere 
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

 

 

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor 

prezentului ghid.  

   În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare sau completărilor 

și modificărilor aduse acestora, personalul Asociației GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord și al 

celorlalte organisme implicate în derularea măsurilor cuprinse în prezentul ghid vor aplica 

prevederile legislației în vigoare până în momentul modificării prezentului ghid în conformitate 

cu acestea. 
 

3. DEPUNEREA PROIECTELOR 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD din 

satul Ştefan cel Mare (în incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui, de luni 

până vineri,  în intervalul orar 09:00 – 15:00, în perioada prevăzută în cadrul apelului de selecție. 

Apelurile de selecție vor fi publicate/afișate: 
✓ pe site-ul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord: www.gal-movilaluiburcel.ro 
✓ la sediul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord (varianta detaliată, pe suport tipărit) 
✓ la sediile primăriilor partenere GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord (varianta simplificată) 
✓ prin mijloacele de informare mass-media locală/publicații online din județul Iași și Vaslui 

(varianta simplificată) 

Această măsura beneficiază de o alocare de 42.320,01 euro, din fonduri EURI. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 40 de puncte. 

 

 

 



 

4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  

- microîntreprinderi și întreprinderi mici  agricole din teritoriul GAL  

- micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din teritoriul GAL 

- fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală , în cadrul întreprinderii deja existente , 

încadrabile ca microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

- societăți cooperative meșteșugărești de grad 1 și cooperative agricole de grad 1, care inițiază 

pentru prima dată o activitate non-agricolă   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 7b/6A „Dezvoltarea de afaceri nonagricole”, în 

funcție de forma de organizare sunt:  

- Persoana fizică  autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale (înfiinţate în 

baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările  și completările ulterioare;  

- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza 

Legii nr. 31/1990, cu modificările  și completările 

ulterioare);  

- Societate în comandită  simplă – SCS (înfiinţată  în 

baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările  şi completările 

ulterioare);  

- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată  în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările  şi completările 

ulterioare);  

- Societate în comandită  pe acţiuni – SCA (înfiinţată  în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările  

şi completările ulterioare);  

- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată  în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările  şi 

completările ulterioare); 

- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare); 

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

ulterioare;   

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul 

depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii 

acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi. 

 

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate 

(start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. 

Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate 

prin proiect, trebuie să fie amplasate în spațiul rural. 

Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției  

finanțate prin proiect trebuie menţinute în spaţiul rural pe toata perioada de valabilitate 

a contractului (atât în perioada de implementare cât şi în perioada de monitorizare a 

proiectului). 

Atenție!  
În cadrul acestei măsuri, 
solicitantul trebuie să aibă 
capital 100% privat. 



 

- Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești  și de 

consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv 

ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;    

- Cooperativă  agricolă de grad 1 (înfiinţată  în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare  şi 

gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.  
 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:  

- Micro‐întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 

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

- Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

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

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se 

face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și 

mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu 

anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind 

încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile 

partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora. 

 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele 

totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de 

adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004. 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 

plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau 

micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare 

consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind 

încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de 

salariați prevăzut în proiect. 
 

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

• să fie persoană juridică română 

• să aibă capital 100% privat  

• să acţioneze în nume propriu 

• să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului 
 

 

Următoarele categorii de solicitanţi/ beneficiari pot depune proiecte cu respectarea următoarelor 
condiţii, după caz: 

a) solicitantii/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrati 
în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru EURI/ 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 la depunerea Cererii de Finanţare prin declaraţie pe propria 
răspundere, că vor prezenta la data semnării contractului dovada cofinanţării private şi nu prezintă 
acest document la data prevăzută în notificarea AFIR, pot redepune/ depune proiect numai in cadrul 
sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul. 

Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi solicitanţii 
care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data 
prevăzută în notificarea AFIR. 

 



 

5. CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 
 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Documente verificate: 

    Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

 Certificat constatator și certificat înregistrare ONRC; 

 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor 

de minimis  

 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

 Secțiunea F a Cererii de Finanțare 

 Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 

 

EG2 - Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor 

neagricole 

Documente verificate: 

 Studiul de fezabilitate 

 Situațiile financiare/ Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice/ Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

 Matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului 

 

EG3 - Activitatea propusă prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile 

de activităţi sprijinite prin Măsura 7.b - a se vedea lista codurilor CAEN anexată 

Documente verificate: 

 Activitatea  propusă se regăsește în lista anexă a codurilor CAEN eligibile 

 Studiu de fezabilitate/Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente/Raportul 

privind stadiul fizic al lucrărilor 

 Documentele pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției 

 Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect sau Autorizaţie de construire (daca 

solicitantul a obținut Autorizația de contruire) pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă 

este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o 

copie a adresei de înştiinţare 

 Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor specifice în vederea contractării 

proiectului cu AFIR 

 

EG4 - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar 

activitatea propusa prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural 

Documente verificate: 

    Certificat constatator și certificat înregistrare ONRC 

 Studiul de fezabilitate 

 Documentele pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției 

 Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect sau Autorizaţie de construire (dacă 

solicitantul a obținut Autorizația de contruire) pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă 



 

este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o 

copie a adresei de înştiinţare 

 Secțiunea F a Cererii de Finanțare că își va deschide punct de lucru în spațiul rural 

 

EG 5 - Solicitantul trebuie sa dovedească co-finanțarea proiectului 

Documente verificate: 

 Declarație pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 

 Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare 

 

EG 6 - Solicitantul nu se află în dificultate/insolvență/faliment și nu are debite restante către 

Bugetul consolidat al Statului 

Documente verificate: 

 Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare  

 Certificatul Constatator emis de ORC județean  

 Situațiile financiare/ Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice/ Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii 

 Declarație pe propria răspundere privind depunerea certificatului care să ateste lipsa datoriilor 

restante la bugetul local în vederea contractării proiectului cu AFIR - numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor 

 Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu 

datorii restante fiscale) 

 Declarație pe propria răspundere privind  depunerea documentelor necesare  în vederea contractării 

proiectului cu AFIR (cetificat cazier judiciar, certificat atestare fiscală, certificat de cazier fiscal al 

solicitantului) 

 

EG 7 - Solicitantul prezintă toate avizele/autorizațiile necesare demarării proiectului (inclusiv 

cele privitoare la condiții de mediu, sănătate publică și sanitar-veterinare) 

Documente verificate: 

 Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor specifice în vederea contractării 

proiectului cu AFIR 

 

EG 8 - Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului 

Documente verificate: 

 Graficul de realizare al investiției din Studiul de Fezabilitate 

 Declarație pe propria răspundere privind demararea acțiunilor proiectului în termen de maxim 9 luni 

de la contractare 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 

Tipurile de operaţiuni  şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 
eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii 7b/6A. 

 

ACȚIUNI ELIGIBILE: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea 

produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton 

//fabricarea produselor chimice, farmaceutice, parfumerie , uleiuri esentiale// activități de 

prelucrare a produselor lemnoase//industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, 

mașini, utilaje și echipamente //fabricare produse electrice, electronice //producerea de 

produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton 

etc;  

 Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte activități 

tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii 

etc.)  

 Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: Servicii medicale, sociale, sanitar-

veterinare //Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice //Servicii de consultanță, 

contabilitate, juridice, audit//Activități de servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice//Servicii tehnice, administrative, etc;  

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în 

vederea comercializării. 

 

Activitățile eligibile sunt  exprimate în anexa codurilor CAEN eligibile GAL. 

 

COSTURI ELIGIBILE SPECIFICE MĂSURII M7B/6A: 

A. Pentru proiecte de investiții: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente 

noi; 

B. Pentru proiecte de servicii: 

 - Pentru alte activitati de servicii: achizitia de masini/unelte/echipamente (inlusiv IT), 

mijloace de transport specializate, software 

 

ACȚIUNI NEELIGIBILE: 

Nu sunt eligibile: 

 cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 

consultanța privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 

precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională; 

 prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei 

activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;  

 procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;  

 producţia de electricitate din biomasă pentru comercializare, ca şi activitate economică;    

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, inclusiv costurile 

generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de 

depunerea cererii de finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;  



 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

        a. dobânzi debitoare;  

        b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

        c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;  

        d. 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.  

        e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14  și  15 

‐  PNDR. 

Nu sunt eligibile utilaje agricole și echipamente second-hand!!! 

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE SPECIFICE: 

Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, 

taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 

 

 7. SELECȚIA PROIECTELOR 

Nr. 

crt. 

Criteriul de selecție 

 

Punctaj 

SE1 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 

gospodăriei agricole către activități neagricole –  

Pentru obținerea punctajului la acest criteriu, activitatea agricolă  trebuie 

demonstrată  prin înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare – 

APIA și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/ Registrul agricol (la Primărie) 

cu cel puţin 12 luni consecutive înainte de depunerea Cererii de Finanțare: 

 

a) proiectele sunt inițiate de un fermier/membru al gospodăriei agricole care a 

activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de 

finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul 

Agricol)………………..8 p 

b) proiectele sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în 

principal activitate în domeniul agricol  minimum 12 luni până la data 

depunerii cererii de finanțare și care intenționează să‐și diversifice activitatea 

în sectorul non‐agricol ………………..10 p   

MAXIM 

10 

PUNCTE 

SE2 Număr de populație servită de investiție –  

a) număr de populație servită de investiție 1-100 persoane………………... 4 p 

b) număr de populație servită de investiție 101-200 persoane…………….  6 p 

c) număr de populație servită de investiție 201-500 persoane…………….  8 p 

d) număr de populație servită de investiție >501 persoane………………… 10 p 

MAXIM 

10 

PUNCTE 

SE3 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere – 

a) proiecte din domeniile cu potențial de creștere - producție………10 p 

b) proiecte din domeniile cu potential de crestere - servicii….……… 8 p 

c) proiecte din domeniile meșteșugărești…………………………….………6 p 

MAXIM 

10 

PUNCTE 

 

SE4 Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de artizanat propuse 

de un meșteșugar recunoscut –  

6 

PUNCTE 

SE5 
Solicitantul este membru al comunității romă –  

6 

PUNCTE 

SE6 Număr de locuri de muncă create  –  

     Prin  proiect se crează minim  2 locuri de muncă  …… 14 puncte 

14 

PUNCTE 



 

SE7 Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani –  

 

12 

PUNCTE 

SE8 Proiect realizat de o femeie cu vârsta de până la 60 de ani –  

 

10 

PUNCTE 

SE9 Proiectul prevede acțiuni inovative (TIC, energie regenerabilă) –  8 

PUNCTE 

SE10 Proiectul promovează conservarea ariilor protejate și a biodiversității, 

promovarea comportamentului eco –  

6 

PUNCTE 

SE11 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale –  

 

2 

PUNCTE 

SE12 Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate pentru proiecte 

de valoare mai mică) –  

a) valoarea finanțării nerambursabile este de 10.000-30.000 euro………….6 p 

b)valoarea finanțării nerambursabile este de >30.000 euro…………………….4 p 

MAXIM 6 

PUNCTE 

 TOTAL - 100 PUNCTE 

Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este de 40 puncte. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

punctare. Procedura de evaluare și selecție din cadrul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord este descrisă 

la punctul 9 litera g). 

Pentru proiectele aferente acestei măsuri, selecția proiectelor eligibile se realizează în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea 

acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 
 

IMPORTANT!! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de 
Fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de 
valabilitate a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea 
sprijinului. 

 

Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN 
incluse în Anexa codurilor CAEN eligibile M7b/6A – maximum 5 coduri, în situația în care 
aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.  
 
În cazul în care se propun mai multe coduri CAEN (maxim 5), acestea trebuie să facă parte 
obligatoriu din aceeaşi categorie de activitate, respectiv:  

 producţie;  

 servicii medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);  

 acţiuni pentru protecţia mediului;  

 servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software; 

 servicii şi/ sau activităţi de acelaşi tip, din categorii neprioritizate.  

 

Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie 

de activitate.  

Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte 

din aceeaşi categorie de activități. 



 

8.VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare / dezvoltare a întreprinderilor mici / micro-întreprinderilor existente sau nou 

infiintate 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013 
 

Sume aplicabile și rata sprijinului 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de: 

 70% pentru activități de servicii si de productie  

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 5.000 Euro. 

Această măsura beneficiază de o alocare de 42.320,01 euro, din fonduri EURI. 
 

9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 
FINANȚARE 

 

Procedura aplicată privind depunerea și evaluarea proiectelor în cadrul GAL Movila lui Burcel 
 

Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererea de Finanțare tehnoredactată în limba 

română, însoțit de anexele sale, îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 

documentelor. Formularul standard al Cererii de Finanțare poate fi accesat pe pagina de internet 

a Asociației GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord – www.gal-movilaluiburcel.ro.  

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt anexă la prezentul ghid. 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în formularul – cadru. Anexele Cererii 

de Finanțare fac parte integrantă din aceasta.  

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi îndosariat, paginat şi 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 detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.  

IMPORTANT!!!  Fiecare pagină va purta semnătura solicitantului. 
 

a) Completarea Cererii de Finanțare 

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

Finanţare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent 

pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile 

necesare și relevante, prin care se va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin 

activitățile desemnate, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect.  

Bugetul indicativ, Devizele financiare, vor fi completate conform actului normativ care a stat 

la baza întocmirii SF, “Conținutul cadru al documentației tehnico-economice HG 907/2016”. 

Bugetul Cererii de Finanțare va fi întocmit în Euro. 

 
 

Atenție!! Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea 
secţiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de 
Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  

 



 

b) Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord va lansa sesiuni de depunere a 

cererilor de finanțare pentru măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală.  
 

Solicitantul va depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la 

secretariatul GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, după cum urmează:  

 2 exemplare semnate  în original  și în care se va aplica ștampila “conform cu originalul” 

doar pe copiile documentelor originale  din exemplarul care va rămâne la solicitant 

 Un exemplar în original - conținând toate documentele în original (care se va restitui 

solicitantului după verificarea conformității). 
 

DOSARELE VOR CONȚINE OBLIGATORIU ÎN FORMA ORIGINALĂ, următoarele documente:  

 Cererea de finanțare  

 Studiu de fezabilitate 

 Declarații pe propria răspundere 
 

IMPORTANT!! Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus. 
 

Dosarele vor fi scanate, DUPĂ UNUL DIN CELE DOUA EXEMPLARE CARE VOR FI DEPUSE LA 

GAL, pe capitole conform opisului din Cererea de finanțare (CD-ul va conține și forma editabilă a 

cererii de finanțare). 
 

Dosarele Cererilor de Finanţare vor fi depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit al responsabilului legal, prin 

mandat sub semnătură privată, în original. Proiectele primite prin orice alte mijloace decât cele 

menționate mai sus vor fi returnate, fără a intra în procesul de evaluare. 

 Cererea de finanțare se înregistrează în Registrul de Intrări/Ieșiri, dupa care documentaţia se 

transmite către Compartimentul Tehnic al GAL pentru verificarea conformităţii.  
 

c) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Conformitate 

La începutul sesiunii de depunere se desemnează de managerul GAL 2 experți evaluatori, care vor 

parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”. Dacă unul din evaluatori nu este 

disponibil, acesta va fi înlocuit de un alt angajat. 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 

semnat, numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 

angajamentele asumate de către solicitant. 

- Cererea de Finanțare utilizată este varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile de 

buget indicativ completate și semnătura solicitantului. 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai 

multe sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe 

Fișa de conformitate. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a 

Fișei de informații suplimentare privind conformitatea va fi de maximum o zi de la data înregistrării 

proiectului la GAL. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 

zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării 

informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste 

documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.  

Proiectele neconforme se restituie solicitantului. Pentru cele conforme se deschid dosarul 

adminsitrativ și pista de audit a proiectului. 

 



 

d) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Eligibilitate 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului;  

 Criteriile de eligibilitate; 

 Bugetul indicativ al proiectului; 

 Studiul de Fezabilitate și toate documentele anexate. 

Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 15 de zile lucrătoare de la data semnării 

conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare. 

Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 din Bugetul indicativ – ”Construcţii şi 
instalaţii”, atât a unor cheltuieli eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele 
pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. 

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 din Bugetul indicativ, se vor preciza care sunt 
echipamentele, utilajele/ montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

În cadrul verificării, atât a criteriilor de eligibilitate cât și a criteriilor de selecție, experții 

verificatori pot constata erori de formă făcute de solicitant în completarea cererii de finanțare. În 

cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanțare poate fi admisă la 

verificare, iar erorile se vor corecta în procesul de evaluare, prin solicitare de informații suplimentare. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, 

se constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de 

emitere a Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum trei zile de la data 

întocmirea fișei de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi 

transmis în maximum 5 zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.  

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

 în cazul în care documentul tehnic (studiul de fezabilitate) conţine informaţii insuficiente 
pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul 
acestora, ori, faţă de celelalte documente anexate Cererii de Finanţare. 

 pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare 
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice 
informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii 
Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din 
documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare; 

 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente 
într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. 

 dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 
expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin documentul E3.4 - Fişa de 
solicitare a informatiilor suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat 
conform solicitării expertului evaluator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta 
bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta 
bugetul numai după notificare în urma aprobării Raportului de Selecție; 

 în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută 
corect; 

 corectarea erorilor de formă sesizate pe parcursul verificării Cererii de Finanțare; 
 în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se 

constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau 
Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ 
reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt 
cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. 

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului. 

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

transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 



 

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu 

privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 

GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării 

proiectului, dacă se consideră necesar. 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 

1. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

2. proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție. 
 

e) Renunţarea la Cererea de Finanțare 

Renunțarea la Cererea de Finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal în orice moment 

al verificărilor (dupa conformitate), prin întreruperea procesului evaluării. 

În acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord o 

cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta. 

Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL în Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a 

documentelor. GAL va dispune întreruperea verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat 

renunţarea la finanțare și menționarea în Dosarul Administrativ. 

În situația în care solicitantul a renunțat la CF nu mai poate depune în calitate de solicitant sau 

partener o nouă CF pentru respectivul apel de propuneri de proiecte. 

 

f) Restituirea Cererii de Finanțare 

Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord, 

pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea 

de Conturi, eventuale contestații, etc). 

Solicitantului i se restituie un exemplar original prin întocmirea unui Proces – Verbal de restituire a 

exemplarului original al Cererii de Finanțare. 

 

g) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare – Selecția 

Fișa de selecție se emite în maxim 3 zile în funcție de numărul proiectelor/sesiunilor deschise de 

către GAL. Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite 

în apelul de selecție și de punctajul aferent.  

 

 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă 

pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un 

Raport de selecție Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, 

eligibile neselectate, neeligibile și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar 

pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista 

proiectelor incluse în Raportul de selecție Intermediar se ordonează în funcţie de data 

depunerii proiectului.  

 

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în acceași 

sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în 

care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de 

eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. 

În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost 

declarat eligibil. 

 



 

 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 

începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Selecție Final, selecția proiectelor 

eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența 

alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi 

punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată 

în euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai mică). 

 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua 

următoare, Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect 

este declarat neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele 

obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea 

proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul 

pentru fiecare criteriu. 

 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție 

al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi 

să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind 

solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

Comitetului de selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică 

punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și 

aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție. 

Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 din cei 7 membri ai 

Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor 

fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea 

proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru 

proiectul depus. Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, 

care întocmește un Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile 

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

maxim 5 zile lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe 

două sau mai multe măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada 

de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste 

contestații sunt justificate, Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

 

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este 

cazul,  Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din 

comunele partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a 

proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 



 

10. CONTRACTAREA FONDURILOR 
 

CRFIR va notifica solicitantul privind decizia de selecţie a proiectului - Notificare a solicitantului 

privind  semnarea Contractului/Deciziei de finanțare, care va cuprinde condiții specifice în funcție 

de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.  

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

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

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

financiar nerambursabil. 
 

Obiectul Contractului de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, 

pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanţare asumată de către solicitant. 

Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

Contractul de Finanţare şi anexele acestuia, inclusiv în Cererea de Finanţare aprobată, pe care acesta 

are obligaţia de a le respecta. 

IMPORTANT! Se recomandă ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, să consulte 

integral textul Contractului de Finanţare şi al anexelor acestuia, să-și asume cele prevăzute în acestea 

iar după semnarea contractului, trebuie să se asigure că a intrat în posesia acestora. 

IMPORTANT! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din EURI care, după selectarea/ 

contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea 

întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-

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

mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanțare raman eligibile, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 10 din HG nr. 226/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

 Pentru contracte se vor respecta paşii procedurali şi se vor utiliza modele de formulare din cadrul 

Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru 

proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 

PNDR 2014-2020. 

Documentele ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR sunt 

documentele pe care și le-a asumat că le va prezenta înainte de contractare prin declarațiile pe 

propria răspundere, precum și alte documente prevăzute în Notificarea privind semnarea 

contractului de finanțare.  

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanţare! 
 

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

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

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

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

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

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar 

copie, în format electronic (CD). 
 

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

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

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

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

încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată 

beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 



 

11. AVANSURILE 
 

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

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

Beneficiarul poate opta pentru avans la data depunerii Cererii de finanţare sau pe toată perioada 

de implementare. 

Beneficiarul poate primi avansul după semnarea Contractului de finanţare şi numai după avizarea 

unei achizitii de către AFIR. În cazul beneficiarilor privați care derulează achiziții directe utilizând 

Baza de date cu prețuri de referință AFIR, avansul se acordă pe baza contractului de vânzare-

cumpărare a bunului/ echipamentului respectiv, prezentat de beneficiarul privat la momentul 

solicitării avansului. 

Pentru a beneficia de avans, beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să 

acopere avansul în procent de 100%, eliberată de către o instituţie financiară bancară sau nebancară 

înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare sau poliţă de 

asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanția 

aferentă avansului trebuie să fie constituită la dispoziţia AFIR, se depune odată cu Dosarul Cererii de 

Plată a Avansului și trebuie să producă efecte pe întreaga perioadă cuprinsă între data cererii de 

acordare a avansului și data expirarii duratei de execuţie a contractului de finanțare. 

Garanția aferentă avansului va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

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

pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza 

documentelor justificative solicitate de AFIR prin “Instrucțiunile de plată”, anexă la Contractul de 

Finanţare până la expirarea duratei de realizare a investiţiei prevăzute în contractul de finanțare, 

respectiv la ultima tranșă de plată. 

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

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

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

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

poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 

instituţie bancară. 

La momentul finalizării proiectului şi în urma stabilirii că valoarea cheltuielilor autorizate la plată 

depăşeşte valoarea avansului acordat, garanţia poate fi eliberată. La cerere, Autoritatea Contractantă 

va notifica instituţia emitentă a garanţiei cu privire la finalizarea proiectului, justificarea utilizării 

integrale a avansului acordat beneficiarului şi faptul că garanţia poate fi eliberată. 

Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate la termenele stabilite prin contractul de 

finanţare, precum și în cazul în care se procedează la încetarea contractului de finanțare, înainte de 

finalizarea implementării proiectului, la solicitarea beneficiarului sau din inițiativa Autorității 

Contractante, înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut 

prelungirea acesteia, se recuperează de Autoritatea Contractantă prin executarea garanţiei, cu 

perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data acordării 

avansului şi data recuperării integrale a acestuia. In cazul in care beneficiarul nu prezintă Autorităţii 

Contractante dovada prelungirii termenului de valabilitate a garantiei cu cel putin 5 zile lucrătoare 

înainte de expirarea valabilitații acesteia, Autoritatea Contractantă va proceda de îndată la executarea 

garanţiei. 

Recuperarea sumei reprezentând avansul acordat şi nejustificat se face prin plată voluntară (5 zile 

lucratoare), cât şi prin executarea garanţiilor de către Autoritatea Contractantă (după caz), cu 

perceperea de dobânzi şi penalităţi. 



 

12. ACHIZIȚIILE 
 

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

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

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

lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR. 

Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj şi de executie lucrari (constructii, 

modernizari) în cadrul proiectelor finanţate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, 

conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul 

Agenției (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind 

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

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

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

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

secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente 

au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna, 

clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. 

La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din EURI, cu 

privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, 

cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act 

administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista 

consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații 

privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă 

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

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

AFIR. 

Procedurile de achiziții pentru necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după 

cum urmează : 

- Contractele < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, confom Bugetului 

indicativ. 

- Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, confom Bugetului indicativ pentru servicii de consultanta si 

servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de 

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

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

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără 

avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic ce se va realiza după incheierea Contractului de 

Finanțare. 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de 

selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020, publicată 

pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi mobilier, 

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

atribuirea unui contract de achiziție. 

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

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

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

instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție. 

 

 

 



 

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

A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi: 

Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali ai acestuia, membrii 

în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) 

și membrii comisiilor de evaluare: 

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

b) fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai 

consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 

c) sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. 
 

B. Conflictul de interese între ofertanţi: 

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

de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): 

a) Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 

66/2011); 

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

de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 

c) Sunt în relație de rudenie până la gradul II sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. 
 

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

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

bunuri. 
 

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

vedere următoarele principii: 

a) Nediscriminarea; 

b) Tratamentul egal; 

c) Recunoaşterea reciprocă; 

d) Transparenţa; 

e) Proporţionalitatea; 

f) Eficienţa utilizării fondurilor; 

g) Asumarea răspunderii. 

 

13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR 
DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 
 

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

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, 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. 

Beneficiarul va depune online la AFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

plată în maximum 30 de zile de la avizarea favorabilă a primului dosar de achiziţie. 

În cazul în care beneficiază de avans de maximum 50% din valoarea ajutorului financiar 

nerambursabil, beneficiarul poate depune online la AFIR Declaratia de Esalonare a depunerii 

Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maximum 30 de zile dupa primirea avizului favorabil din partea 

AFIR asupra unei achizitii și numai dupa semnarea contractului de finanțare. 

 

 



 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare – 1 exemplar original care 

va fi depus ulterior la OJFIR/CRFIR și 1 exemplar GAL, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe 

suport magnetic documentele întocmite de beneficiar.  

După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a 

conformității Cererii de Plata 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. 

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

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

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

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

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

responsabilă de derularea Contractului de finanțare. 

 
Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în 

termen de cel mult 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare, în cazul proiectelor pentru 

investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru 

investiţii ce presupun construcţii-montaj de la data semnării Contractului de Finanţare. Aceste 

termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în Contractul de Finanţare 

şi cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării execuţiei investiției. 

 

Nedepunerea cererii de plată menţionate la art. 4 alin. (4) din HG nr. 226/2015 are ca efect 

rezilierea Contractului de Finanţare. 

 

Dosarul Cererii de Plată se depune online, în format electronic, prin platforma informatică AFIR. 

 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finanţare) pe pagina de internet a AFIR 

www.afir.info. De asemenea, beneficiarii vor utiliza formularele de plata publicate pe pagina de 

internet AFIR și valabile la data depunerii cererilor de plată. 

 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de 

la data înregistrării cererii de plată. 

 

ATENȚIE! 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să nu modifice substanțial investiția 

realizată prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

ATENȚIE ! Pentru toate Cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

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

autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 



 

14. MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

INDICATORI DE MONITORIZARE GAL  

 Număr de beneficiari sprijiniți 

 Număr de tineri sprijiniți 

 Număr de locuri de muncă nou create 

 Număr de acțiuni pentru conservarea ariilor protejate și a biodiversității, promovarea 

comportamentului eco 

 Număr de acțiuni inovative sprijinite 

 Număr de beneficiari de etnie romă sprijiniți 

 Valoare finanțării publice acordate 
 

 

În perioada monitorizării proiectului, beneficiarul se obligă: 

 Să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 
 Să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de Fezabilitate, parte integrantă din Contractul 

şi Cererea de Finanţare, 
 Să nu înstrăineze investiţia; 
 Să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat. 

 
ATENȚIE! 

În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral. 

 

PERIOADA DE MONITORIZARE DE CĂTRE GAL 
 

Durata maximă de execuţie prevăzută în contractul de finanțare poate fi prelungită cu 

acordul prealabil al AFIR, dacă la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăți de minimum 

45%, fără a fi luat în calcul avansul primit şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de 

finanţare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit. În cazul investiţiilor care prevăd 

adaptarea la standardele europene prevăzute în legislaţia europeană specifică, prelungirea nu poate 

depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde. 

Prelungirea duratei maxime de execuţie a contractelor de finanţare, se efectuează cu 

încadrarea în termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut de Regulamentul UE 2220/2020, ținând cont 

de stadiul de realizare şi specificitatea investiţiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea 

riscului de dezangajare. 

Durata maximă de execuţie a contractelor de finanţare nu poate depăşi termenul de 

plată de 31.12.2025, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 2220/2020. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în situații de 

forță majoră/circumstanțe excepționale/ stare de urgență instituită pe teritoriul României sau în 

cazul în care pe parcursul implementării proiectului se impune obținerea, din motive neimputabile 

beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii 

acestora. Pentru oricare dintre aceste situații, beneficiarul are obligația de a notifica Autoritatea 

Contractantă si de a fundamenta solicitarea de suspendare cu documente justificative. 

Duratele de execuție pot fi modificate, în situația în care vor exista modificări ale prevederilor 

legislative în acest sens. 
 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare 

Cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de 

la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. 
 

 

 

 



 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 
 

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. 

ATENȚIE! În cazul nerespectării obligațiilor de către beneficiar, sumele acordate vor fi recuperate: 

 integral cu încetarea contractului de finanţare fie   

 parţial, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de 

neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral 

eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat 

ajutorul financiar nerambursabil. 

 

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

GAL-ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui 

document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi 

evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT!!! Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind Implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală 2014-2020, GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord și-a asumat monitorizarea 
proiectelor finanțate prin SDL, cu scopul de a asigura continuitatea menținerii criteriilor de 
eligibilitate și selecție și îndeplinirea indicatorilor asumați de beneficiar prin cererea de 
finanțare. 

Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția 
GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord, în termenul comunicat, toate documentele considerate 
relevante pentru monitorizarea proiectului.  

În această perioadă, GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord își rezervă dreptul de a efectua vizite 
în teren, la locul investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților prevăzute prin 
proiect, cu scopul includerii acestora în rapoartele de activitate și materialele de 
informare/promovare realizate în cadrul SDL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date de contact GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD: 

   sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județ Vaslui, cod poștal 737495 

telefon: 0235 / 342 528 

 e-mail: gal.burcel@yahoo.ro 

 site: www.gal-movilaluiburcel.ro 

 
 

 

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR). 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

PNDR este  finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală. 


