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1.Definiții și abrevieri  
 

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

întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

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

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

nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 

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

întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de 

finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia 

contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare; 

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

gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau 

creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole 

și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă 

din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru 

activităţi agricole şi gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și 

economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție 

(terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole 

înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică și 

economică a acesteia;  

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

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

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

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

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

către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în 

localuri distincte, rezervate acestei activități; 

Fișa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile 

de beneficiar şi tipul sprijinului;  

Cerere de Finanţare - reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul 

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii 

în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 

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

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de finanţare pentru 

FEADR; 

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

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului 

în vederea contractării;  

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări 

care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare 

la valoarea eligibilă a proiectului;  

 



3 
 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 

şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 

manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor  fi  luate în  

calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi 

suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări; 

Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de 

construcţii - montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrarile pentru 

construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii 

nefuncționale/dezafectate; 

Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități 

implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-

alimentare de la productia primară până la comercializare; 

Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde 

lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau 

extinderea construcţiilor existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de 

funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, 

utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, 

după caz, pentru procesare la nivel de fermă/unitate de producție;  

Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau 

modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc 

exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi 

coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol),extinderea exploataţiei 

agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN; 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor 

criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a 

submăsurii 4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor 

contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR; 

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor 

nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 

la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului. 

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 cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea 

eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în 

cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. 

Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în 

cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară 
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proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar; 

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie 

prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 

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

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

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

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

atribuirea unui contract de achiziție; 

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

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

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

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

 

 

Abrevieri: 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate 

juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie 

derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și 

financiar; 

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

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

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

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare 

strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

DSP – Direcția de Sănătate Publică. 

 

2. Prevederi generale   
 
Măsura a fost adoptată ca urmare a nevoilor identificate în teritoriul GAL Movila lui Burcel 

Vaslui Nord privind retehnologizarea exploatațiilor agricole, utilizarea de tehnologii moderne 

de producție, de completarea activității agricole cu acțiuni de pregătire a produselor pentru 

vânzare/procesare și de conectare a producătorilor în cadrul unor lanțuri scurte. 

 

Scopul măsurii este acela de a asigura creșterea competitivității și viabilității exploatațiilor 

agricole. 
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Domeniul de intervenție: Măsura se derulează în cadrul domeniilor de intervenție DI 2a- 

Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor- în special în vederea creșterii participării pe 

piaţă și a orientării spre piață, precum şi a diversificării activităţilor agricole; DI 5d - 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și de amoniac în agricultură; DI 6a -Facilitarea 

diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 

muncă 
 

Obiective de dezvoltare rurală: Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

cap. II, art. 4 și vizează O1. Favorizarea competitivității agriculturii; O2.Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatic; O3. Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă 
 

Obiective specifice ale măsurii M2: Obiectivele specifice vizează modernizarea și creşterea 

viabilităţii exploataţiilor agricole din teritoriul GAL. 
 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 2 este complementară măsurilor M5, M6, 

M7.a și M7.b întrucât beneficiarii măsurii M2 pot fi beneficiari și pe aceste măsuri. 
 

Valoarea adaugată a măsurii: 

Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 

 conservarea locurilor de muncă; 

 utilizarea de know-how modern; 

 creșterea valorii adăugate a produselor prin acțiuni de pregătire pentru 

vânzare/procesare; 

 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (cooperative agricole 

și/sau grupuri de producători) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 
 

Tip de sprijin: 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 

Contribuția publică totală a măsurii: 

Contribuția publică totală a măsurii este de 317.080 euro. 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Fonduri disponibile sesiunea 1/2022: 60.000 euro, din fondurile FEADR de tranziție 

2021-2022. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect este de 

60.000 de euro. 

Intensitatatea de bază a sprijinului va fi de maxim 50% pentru cheltuielile eligibile din proiect.  

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului.  

IMPORTANT!! Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării 

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 
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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: 

* Legislația națională cu incidență în domeniile activităților agricole  

* Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr.807/12014 

 

 

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. 

Fonduri disponibile sesiunea 1/2022: 60.000 euro, din fondurile FEADR de 

tranziție 2021-2022. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un 

proiect este de 60.000 de euro. 

Intensitatatea de bază a sprijinului va fi de maxim 50% pentru cheltuielile 

eligibile din proiect.  

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului. 

Contribuția publică totală a măsurii este de 371.485 euro. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 

20 puncte. 

 

 

4. Categoriile de beneficiari eligibili  
 

Beneficiari eligibili pentru această măsură sunt: 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 
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 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

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

ulterioare); 

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri); 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri care au calitatea de fermieri. 

 Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea 

grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, 

cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au 

calitatea de fermieri. 

 

Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între 

fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt 

eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

 

 să fie persoană fizică autorizată /  întreprindere individuală / întreprindere familială / 

persoană juridică română și să desfășoare activități economice; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte pe măsura 2 din SDL 

2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 

 

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

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

FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 

 solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii 

de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data 

semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, 

numai în cadrul sesiunii continue a anului următor; 

 beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 

411-141, finanțate prin PNDR 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai 

sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-

2020. 
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5. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  
 

 

Condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 

EG1- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili 

Documente verificate: 

 Documentele de înfiinţare ale solicitantului  

 Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor necesare în vederea 

contractării proiectului cu AFIR (certificate care să ateste lipsa datoriilor restante locale, 

graficul de eșalonare a datoriilor) 

 Declaraţia F 

 Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea firmei solicitante 

 

 

EG2 - Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 

de minim 8.000 SO* (valoarea producţiei standard) 

Documente verificate: 

•  Tabel de calcul a dimensiunii exploatației din Cererea de Finanțare 

•  Declarația de suprafață APIA din anul curent sau anul anterior depunerii Cererii de Finanțare         

•  Extras din registrul exploatației emis de ANSVSA/DSVSA însoţit de formularul de mişcare din 

care să rezulte efectivul de animale deţinut sau pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi 

albine - adeverința eliberată de medicul veterinar de circumscripție. 

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale 

exploataţiilor membrilor fermieri. 

 

 

EG3 - Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute 

prin măsură 

Documente verificate: 

•  Studiul de fezabilitate 

 

 

EG4 - Beneficiarul trebuie să realizeze investiția  în teritoriul GAL 

Documente verificate: 

 Studiul de fezabilitate 

 Documente de proprietate/drept de utilizare a terenului/clădirii în care va fi amplasată 

investiția 
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EG5 - Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

Documente verificate: 

 Cererea de Finanțare - Declaraţia F, privind angajamentul de a prezenta sursa cofinanțării 

înainte de semnarea contractului și 

 Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de finanțare cu 

AFIR - documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției emise 

de o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea 

implementării proiectului) 

 

EG6 - Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 

documentației tehnico-economice 

Documente verificate: 

 Studiul de Fezabilitate, inclusiv Anexa B sau C  

 Situațiile financiare precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară. 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de 

anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare  

sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului  

sau 
 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi 

individuale: 

Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară  
 

 Se verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului este 

pozitiv (inclusiv 0) sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior 

depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții înființați cu cel puțin 

trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0).  

 În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 

rezultatul operaţional care poate fi negativ. 
  

  

 

EG7 - Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului 

Documente verificate: 

 Studiul de fezabilitate, corelat cu Certificatul de Urbanism (dacă e cazul) 

 Declarația F din Cererea de finanțare cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de 

ANPM la momentul contractării 

 Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și APM 

judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 
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EG8  -  Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară și al mediului 

Documente verificate: 

 Pentru proiectele de modernizare a EXPLOATAȚIILOR DE ANIMALE:  Autorizația de mediu, 

de sănătate publică și sanitar veterinară sau Nota de constatare emisă cu cel mult un an de zile 

înainte de depunerea Cererii de Finanțare. 

 Pentru proiectele  de modernizare a EXPLOATAȚIILOR VEGETALE: Autorizația de 

mediu/Nota de constatare emisă cu cel mult un an de zile înainte de depunerea Cererii de 

Finanțare. 

 Documentele emise de APM, DSP, DVSA privind acordul acestora pentru realizarea investiţiei  

sau 

     Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și APM 

judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 

 

EG9 - Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali anteriori) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 

Documente verificate: 
 Situațiile financiare precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară. 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de 

anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare  

sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului  

sau 
 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi 

individuale: 

Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară  

Se calculează media profitului anual și se compară cu valoarea sprijinului solicitat. 

 

 

EG10 -  Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării 

Documente  verificate: 

 Studiul de Fezabilitate – beneficiar eligibil, standarde UE 

 Diplome studii 

 Declarația de suprafață APIA, unde apare data înființării exploatației 

 Certificatul Constatator ONRC al solicitantului, privind data preluării atribuțiilor de șef de 

exploatație 
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EG11 - Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia 

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit 

obligatorii pentru exploataţia agricolă 

Documente verificate: 

 Studiul de Fezabilitate 

Se verifică dacă în SF este precizată îndeplinirea de noi prevederi legislative impuse fermierilor  

și dacă solicitantul și-a prevăzut în graficul de eșalonare a investiției realizarea acțiunilor în 

termenul de 12 luni. 

 

 

EG 12 - În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în 

sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt 

respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru 

înțelegerea măsurii.” 

Documente verificate: 
 Aviz de gospodarirea apelor / notificarea de începere a execuţiei, în cazul investiţiilor noi sau 

autorizație de gospodărire / notificare de punere în funcțiune, în cazul funcţionării sistemului 

de irigaţii. 

 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul) 

 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 

 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de apă 

(dacă este cazul) 

 Acordul Organizatiei Desecare Drenaj (ODD)/ANIF, ANAR pentru deversarea apei drenate în 

canalul aflat in administrarea ANIF/ANAR/a unui ODD 

 Studiu pedologic emis de OSPA sau de către alte entități specializate și autorizate în baza 

Ordinului nr. 966/2016 privind pretabilitatea solului în caz de inundații în cazul investițiilor în 

desecare și drenaj 

corelate cu menţiunile din Studiul de Fezabilitate 

 

 

EG 13 - Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie 

electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din 

R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10% 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate - se demonstrează utilizarea în cadrul unității vizate de proiect, a 

procentului minim de 10% din energia termică obținută 

 

 

EG 14 - În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate (mențiunile referitoare la produsul obținut în urma procesării) 

 Anexa I la Tratat dacă acest produs este inclus în această anexă. 

Se verifică dacă produsul obţinut în urma procesării materiei prime obţinute în cadrul 

exploataţiei agricole, este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat. 
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6. Cheltuieli eligibile și neeligibile  
 

Cheltuielile eligible pentru această măsură sunt: 

 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei 

vegetale/pomicole, inclusiv cheltuielile cu spațiile destinate personalului de productie: 

laboratoare, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea/servirea 

mesei, etc. 

 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice, inclusiv săli de muls pentru efectivul 

propriu de animale, laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului 

veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea 

mesei, etc. 

 Înfiinţare/modernizare de sere pentru legume, inclusiv sisteme de irigații 

 Modernizarea exploataţiilor apicole, a spatiilor de extracție/colectare miere și alte 

produse apicole 

 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/ legume/ fructe din 

producția proprie și dotarea necesară pregătirii pentru vânzare a produselor 

 Achiziții de utilaje/echipamente pentru procesare la nivelul fermei a producției proprii 

 Achiziţionarea de utilaje si echipamente agricole moderne pentru modernizarea 

fermelor vegetale/ pomicole/legumicole/zootehnice, inclusiv sisteme de irigații și 

instalații de producere a energiei electrice / termice din surse regenerabile 

 Achiziţia de mașini de transport frigorifice specializate pentru lapte/ fructe și legume 

 

IMPORTANT!! Investițiile se vor realiza numai în exploatații amplasate în teritoriul GAL 

Movila lui Burcel Vaslui Nord. 

 

Cheltuieli neeligibile (suportate integral de către beneficiarul proiectului): 

 Achiziţia de clădiri; Achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; Construcția și 

modernizarea locuinței; 

 Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane; 

 Achiziția de utilaje/echipamente/ mijloace de transport second hand; 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale 

și plantarea acestora din urmă; 

 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările 

aferente înființării acestor culturii); 

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole; 

 Cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 

 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc; 

 Dobânzi debitoare, la credite angajate pentru proiect sau anterioare proiectului; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 Costurile legate de consultanța pentru elaborarea proiectului și asistența în 

managementul proiectului. 
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7. Selecția proiectelor  
 

Nr.crt. Criteriul de selecție Punctaj 

SE 1 Principiul dimensiunii exploatației (prioritar exploatații mai mici) 
a) exploatații cu dimensiunea de 8.000-49.999 SO .................. 6 p. 
b) exploatații cu dimensiunea de 50.000-99.999 SO ................ 4 p. 
c) exploatații cu dimensiunea de 100.000-250.000 SO ............. 2 p. 

Max.6 p. 

SE 2 Principiul potențialului agricol al zonei 
a) exploatația este amplasată într-o zonă cu potențial ridicat ......... 8 p. 
b) exploatația este amplasată într-o zonă cu potențial mediu .......... 6 p. 

Max. 8 p 

SE 3 Principiul sectorului prioritar 
a) legumicultură/pomicultură .................................... 12 p. 
b) creștere de animale (inclusive albine) ................. 10 p. 
c) culturi vegetale (cereale/oleaginoase/etc.)… ......8 p. 

Max. 12 p. 

SE 4 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției 
agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea 
Solicitantul combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț 
alimentar integrat după cum urmează: 

a) producție agricolă primară – procesare – comercializare………12 p 
b) producție agricolă primară – procesare… ................................ 11 p 
c) integrare producție agricolă primară, procesare și comercializare prin 

membrii din cadrul OIPA… .......................................................................... 10 p 
d) integrare producție agricolă primară - procesare prin membrii din cadrul 

OIPA… ....................................................................................9 p 

Max. 12 p. 

SE 5 Principiul asociativității fermierilor (solicitanții sunt forme asociative sau 
membri ai unor forme asociative – cooperative agricole, grup de producători) 

a) solicitantul este o cooperativă de producție/grup de producători….…8 p 
b) solicitantul este membru al unei cooperative /grup de producători….6 p 

Max. 8 p. 

SE 6 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole 

a) solicitantul a absolvit studii superioare în domeniul proiectului….12 p 
b) solicitantul a absolvit studii medii în domeniul proiectului… .......... 8 p 
c) solicitantul a absolvit un curs de formare profesională care conferă un nivel 

minim de calificare în domeniul agricol .............................................6 p 

Max. 12 p 

SE 7 Număr de locuri de muncă conservate/ nou create 
a) proiectul crează cel puțin 1 loc nou de muncă .... 8 p. 
b) proiectul conservă cel puțin 1 loc de muncă ........ 5 p. 

Max. 8 p. 

SE 8 Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani 
Responsabilul legal al proiectului are vârsta de până la 40 ani la data depunerii 
cererii de finanțare 

10 p. 

SE 9 Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează 
ecosistemele naturale 
În proiect solicitantul prevede una din cele 2 metode sau ambele: 
- utilizează îngrășăminte naturale pe min. 50% din suprafața exploatată 
- practică metode non-invasive de producție, față de plante și specii protejate, în 
cazul în care deține teren agricol în zone protejate 

4 p. 

SE 10 Proiectul prevede acțiuni inovative în tehnologie 
Solicitantul prevede în proiect achiziții de utilaje care determină minim una din cele 
3 acțiuni: 
-reducerea consumului de produse petroliere și implicit a GES 
-raționalizarea și eficientizarea utilizării azotului 
-reducerea utilizării surselor de energie convențională și implicit a GES 

8 p. 
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SE 11 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 
-solicitantul anexează la proiect adresa emisă de GAL privind încadrarea proiectului 
în obiectivele SDL 2014-2020 

5 p. 

SE 12 Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate au proiectele de 
valoare mai mică) 
-valoarea finanțării nerambursabile <50.000 euro ……5 p. 

5 p. 

SE 13 Exploatația nu a mai beneficiat de sprijin pentru același tip de activitate 
(atât prin PNDR /LEADER 2007-2013- măsura 121, cât și prin PNDR/LEADER – 
subM4.1, 4.1.a, sau echivalent prin LEADER) 

2 p. 

 TOTAL 100 

Punctajul minim pentru această măsură este de 20 pct. 
 
     Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 
criteriilor de selecție: 
 
SE1: Principiul dimensiunii exploatației (prioritar exploatații mai mici) 
Documente justificative: Declarația de suprafață APIA din anul curent sau anul anterior 
depunerii Cererii de Finanțare și Tabelul de calcul a dimensiunii exploatației (SO) din Cererea de 
Finanțare 
 
SE2: Principiul potențialului agricol al zonei 
Documente justificative: Tabelul de calcul a dimensiunii exploatației (SO) din Cererea de 
Finanțare și  Anexa POTENȚIAL AGRICOL ÎN  GAL-vegetal, pomicol, animal 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei POTENȚIAL 
AGRICOL ÎN GAL.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi 
capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea fermierului, poate 
evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, 
conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA 
județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA.  

Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura 
predominantă existent / înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate de 
cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai 
multor tipuri de culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări 
culturi” din Anexa POTENȚIAL AGRICOL ÎN GAL . 
 
SE3: Principiul sectorului prioritar 
Documente justificative: 
 Tabelul de calcul al dimensiunii exploatației (SO) 
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de 

vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a 
întregii exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii 
investiţiei prevăzute în proiect. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 
reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de Finanțare) 
analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu 
total SO al întregii exploataţii. 
 
SE4: Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare 
cu procesarea și/ sau comercializarea 
Documente justificative: 
 studiul de fezabilitate și previziunile din Anexele B/C 
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SE5: Principiul asociativității fermierilor (solicitanții sunt forme asociative sau membri ai unor 
forme asociative – cooperative agricole, grup de producători) 
Documente justificative: 
 certificat de înregistrare ONRC/Certificat Constatator ONRC al cooperativei/grupului  
 adeverință de membru al unei cooperative / grup de producători 

 
SE6: Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole 
Documente justificative: 
 documente privitor la studiile reprezentantului legal/managerului de proiect 
 extras din REVISAL privind înregistrarea  contractului de muncă al managerului 

exploatației 
 
SE7: Număr de locuri de muncă conservate/ nou create 
Documente justificative: Studiul de fezabilitate 
 
SE8: Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani 
Documente justificative: Cererea de finanțare, Copia cărții de identitate  
 
SE9: Solicitantul practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează  
ecosistemele  naturale 
Documente justificative: Studiul de fezabilitate 
 
SE10: Proiectul prevede acțiuni inovative în tehnologie 
Documente justificative: Studiul de Fezabilitate și ofertele de utilaje anexate 
 
SE11: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 
Documente justificative: adresa  emisă de GAL cu extras din SDL privind obiectivele SDL în 
domeniul dezvoltării agriculturii 
 
SE12: Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate au proiectele de valoare mai 
mică) 
Documente justificative:  
 Bugetul indicativ din Cererea de Finanțare și Devizul General din Studiul de Fezabilitate 

 
SE13: Exploatația nu a mai beneficiat de sprijin pentru același tip de activitate 
Documente justificative: 
 Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de 

activitate 

 

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 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. 
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8. Valoarea sprijinului nerambursabil  
 

Tip de sprijin:

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

 

Fonduri disponibile sesiunea 1/2022: 60.000 euro, din fondurile FEADR de 

tranziție 2021-2022. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un 

proiect este de 60.000 de euro. 

Intensitatatea de bază a sprijinului va fi de maxim 50% pentru cheltuielile 

eligibile din proiect.  

Beneficiarul va asigura cofinanțarea proiectului. 

IMPORTANT!! Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării 

cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 

 

Contribuția publică totală a măsurii este de 371.485 euro. 

 

 

9.Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare 
 

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

Burcel Vaslui Nord 

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. 

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, inclusive documentele anexate, 

astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu 

pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura solicitantului. 

 

Completarea Cererii de Finanțare 

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 Cererii de Finanțare va fi 

întocmit în Euro. 

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
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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. La fiecare paragraf care nu este necesar a 

fi completat, se vor preciza motivele necompletării (de exemplu – nu se aplică/nu este cazul). 

 

Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în 

trei exemplare pe suport de hârtie (1 original și 2 copii) şi trei exemplare în format electronic 

(prin scanare) la secretariatul GAL înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la secretariatul GAL, înaintea datei-limită 

de depunere, specificată în anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte. Cererea 

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

către Compartimentul Tehnic al GAL pentru verificarea conformităţii. 

 

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

valabilitate și angajamentele asumate de către solicitant 

 Cererea de Finanțare utilizată va fi 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 (E 2.1L). 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. 

 

Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Eligibilitate 

Pentru eligibilitate se vor verifica: 

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect; 

 Criteriile de eligibilitate; 

 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 subcap. 4.1 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. 
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Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / 

montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu 

forma cerută conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea 

de Finanțare va fi declarată neeligibilă. 

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 unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii 

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

 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. 

 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. 

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

suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de 

Finanțare. Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare 

dar nesolicitate de expert, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. 

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: 

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

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

selecție. 

 

Renunţarea la Cererea de Finanțare 

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

orice moment al verificărilor 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. 
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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 exemplarul orginal prin întocmirea unui Proces – Verbal de 

restituire a exemplarului original al Cererii de Finanțare. 

 

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 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 evaluare 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 
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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  
 

În vederea încheierii Contractului de Finanţare în termen de maxim 4 luni/ 7 luni după 

caz, de la primirea Notificării privind selectarea cererii de finantare, solicitantul va depune la 

sediul OJFIR (cazul proiectelor fără C+M)/ CRFIR (cazul proiectelor cu C+M) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu: 

1.Dosarul original  

2. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin extras 

de cont (în original) și/ sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării 

proiectului. Atât extrasul de cont cât și contractul de credit vor menționa valoarea totală a 

cofinanțării private. 

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi 

datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va 
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fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% 

din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării 

proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei 

tranșe de plată și va viza justificarea modului de utilizare a sumei din extrasul de cont 

reprezentând dovada cofinanțării private, respectiv că suma din soldul contului beneficiarului, 

conform extrasului emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii primei cereri de plată și 

suma cheltuielilor aferente proiectului realizate până la acel moment, acoperă 50% din valoarea 

cofinanțării private.  

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

proiectului FEADR (denumirea băncii/ trezoreriei şi, codul IBAN al contului de operațiuni cu 

AFIR).  

4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante locale, valabile la data încheierii 

contractului, emise de către primăriile pe raza cărora solicitanții îşi au sediul social și punctele 

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

5. Graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul 

figurează cu datorii restante fiscale)  

6. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 

publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

7. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare dintre AFIR și MS 

publicat pe pagina de internet www.afir.info.  

8. Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu emis de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului (dacă Decizia etapei de încadrare, prezentată la depunerea Cererii de finanțare, nu este 

document final).  

În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu, documentele se depun în termen de 

maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și 

înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut 

pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.  

9. Notă de constatare privind condiţiile de mediu. 

10.Cerere de renunțare la înscrierea în „Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru 

activitatea de reproducție”, aprobat prin Legea nr.195/2018 sau Cerere de renunțare la cererea 

de înscriere în „Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 

creştere în sectorul avicol” aprobat prin Legea nr.227/2018 – conform model Anexa 14 la GS, în 

cazul solicitanților care au aplicat pe P4.1.5 și P4.1.6 și, totodată, au accesat schemele de ajutor 

de stat menționate mai sus. 

În vederea semnării contractului de finanțare, în baza acordului reprezentantului legal, 

exprimat în cererea de finanțare, pentru consultarea bazei de date a IGPR și ANAF, AFIR obține 

certificatul care atestă lipsa datoriilor restante fiscale și sociale pentru beneficiar și extrasul de 

pe cazierul judiciar al reprezentantului legal.  

În situații excepționale notificate de AFIR (AFIR nu poate consulta baza de date a celor 

două instituții), se va solicita beneficiarilor, la încheierea contractului de finanțare, prezentarea 

certificatului de atestare fiscală și a cazierului judiciar. 

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de către beneficiar este 

de 4 luni sau de 7 luni pentru proiectele care necesită emiterea Acordului de mediu.  

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în 

Notificarea de selecție sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu 

debite, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării documentelor 

obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare.  

În acest sens, beneficiarul proiectului selectat pentru finanțare va primi pe adresa de e-

mail contractul de finanţare, semnat electronic de Autoritatea Contractantă, urmând ca acesta să 

îl semneze și, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail a 

contractului de finanţare însoţit de anexe şi documentele ataşate, să transmită Autorităţii 

Contractante, prin intermediul platformei informatice, contractul de finanţare însoţit de anexe şi 

documentele ataşate, semnate electronic de către reprezentantul legal.  

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza cursul 

euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: 

http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie 

Contractul de finanţare. Important! Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma 

evaluării Cererii de finanțare devine anexa la Contractul de finanțare. 

Proiectul tehnic (dacă este cazul) se va depune spre avizare la AFIR după încheierea 

contractului de finanțare, respectiv, după verificarea și avizarea procedurii de achiziții servicii și 

înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări.  

 

Atenţie!  

Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru 

proiectele care prevăd investiţii cu construcţii-montaj.  

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de 

investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și 

dotări noi stabilite prin fişa măsurii/ submăsurii. 

 

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu conform prevederilor HG nr 

226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,cuacordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea 

penalităților specifice beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea 

eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit. 

Durata de execuție sau prelungirea duratei maxime de execuţie a contractelor de 

finanţare, nu poate depăși termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut în Regulamentul UE 

nr. 2220/2020. Prelungirea duratei maxime de execuție se poate realiza ținând cont de stadiul 

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

de dezangajare, cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute 

în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit. 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. 
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11. Avansurile  
 

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanțare sau după semnarea contractului de 

finanțare, pe parcursul implementării proiectului, în condiţiile prevăzute în Instrucţiunile de 

plată anexă la Contractul de finanţare.  

Avansul se acordă la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de finanțare, 

conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind 

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

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

completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare.  

Beneficiarul poate primi avansul după semnarea Contractului de finanţare şi numai 

după avizarea unei achiziţii 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 suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiar 

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.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul cererii de plată a Avansului.  

Beneficiarul trebuie să justifice valoarea avansului acordat, pe bază de documente 

justificative conform cerințelor Autorității Contractante prezentate în Instrucțiunile de plată, 

până la expirarea duratei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2(1) din contract, 

respectiv la ultima tranşă de plată.  

Garanția aferentă avansului trebuie să producă efecte pe întreaga perioadă cuprinsă între 

data cererii de acordare a avansului și data expirării duratei de execuţie a contractului de 

finanțare.  

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.  

În cazul în care beneficiarul nu prezintă Autorităţii Contractante dovada prelungirii 

termenului de valabilitate a garanției cu cel puțin 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 
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zile lucratoare), cât şi prin executarea garanţiilor de către Autoritatea Contractantă (după caz), 

cu perceperea de dobânzi şi penalităţi.  

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

perioadei maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depuna la Autoritatea 

Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 

Bancară/ Nebancară, sau a poliţei de asigurare care să acopere noul termen de execuţie solicitat.  

 

ATENȚIE!  

AFIR efectuează plăţi în contul beneficiarilor, deschis la o instituție bancară sau la 

Trezoreria Statului. 

 

 

12. Achizițiile  
 

Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri şi execuţie lucrări se poate face începând 

cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) 

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

servicii (managementul proiectului) şi execuţie lucrări va începe după semnarea contractului de 

finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR cu privire la achiziția derulata.  

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

lucrări (construcții, modernizări) în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR se va derula 

on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și 

instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atât 

pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea 

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

Atenție! 

Trebuie să aveți în vedere ca derularea/ finalizarea, inclusiv avizarea din partea AFIR a 

procedurii de achiziții să se realizeze înainte de îndeplinirea termenului de depunere a primei 

tranșe de plată, respectiv 6/ 12 luni de la încheierea Contractului de finanțare. 

 

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanță, proiectare, studii teren, 

întocmirea Studiilor de Fezabilitate/ documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție 

necesare întocmirii Cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează:  

 Contractele < =15.000 EURO, fără TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă, conform 

Bugetului indicativ.  

 Contractele > 15.000 EURO, fără TVA, conform Bugetului indicativ, pentru servicii de 

consultanță și servicii pentru întocmirea Studiilor de fezabilitate derulate anterior 

încheierii Contractului de finanțare cu AFIR, procedura de achiziții se va derula on-line 

cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați 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. 
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În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:  

 

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

Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, 

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

administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:  

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

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

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

subcontractanti;  

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

mai sus.  

B. Conflictul de interese intre ofertanti:  

 

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

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):  

 a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași 

achiziție (OUG 66/2011);  

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

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

subcontractant; 

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

mai sus.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -

anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri.  

 

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

vedere următoarele principii:  

a. Nediscriminarea;  

b. Tratamentul egal;  

c. Recunoaşterea reciprocă;  

d. Transparenţa;  

e. Proporţionalitatea;  

f. Eficienţa utilizării fondurilor;  

g. Asumarea răspunderii.  

 

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

15.000 euro, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile 

Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR la momentul demarării procedurii. 
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13. Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată 
a avansului și a celor aferente tranșelor de plată 

 

Important!! Pentru achizițiile simple, sunt recomandate maxim 2 cereri de plată, iar pentru 

achizițiile complexe (care include si lucrări) – maxim 3 cereri de plată. 

Pentru achizițiile simple, termenul de execuție al proiectului este de maxim 1 an, iar 

pentru achizițiile complexe – maxim 2 ani. 

 

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. 

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, 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. 

Beneficiarul va depune Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata 

AP 0.1 în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie.  

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

nerambursabil, beneficiarul poate depune Declaratia de eșalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plata AP 0.1 în maxim 30 de zile după primirea avizului favorabil din partea AFIR 

asupra unei achiziţii și numai după semnarea contractului de finanțare.  

 

Beneficiarul trebuie să depună AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE pentru proiecte care 

prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări) la prima tranșă de plată în care solicită spre 

autorizare și cheltuieli cu lucrări atât pentru lucrările de bază cât și pentru lucrările cu caracter 

provizoriu (acolo unde este cazul).  

În cazul investiţiilor care presupun achiziții simple Beneficiarul este obligat să 

depună o tranșă de plată în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de 

Finanţare.  

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să depună 

o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de 

finanțare.  

Termenul de 6 luni, respectiv 12 luni prevăzut pentru depunerea primei tranșe de plată 

poate fi prelungit cu maxim 3 luni, cu condiția achitării penalităților prevăzute în contract și cu 

prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării execuţiei investiției. 

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie sa depună și Declaraia de eșalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. În cazul în care beneficiarul nu 

http://www.afir.madr.ro/
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depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevăzut, aceasta se va depune cel tarziu o dată cu 

prima tranşă a Dosarului Cererii de plată. 

 

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

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

răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

 

 

14. Monitorizarea proiectului  
 

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.  

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, 

contribuţia publică se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către 

beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu 

excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 

ani.  

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate 

potrivit măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor 

proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare 

nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.  

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii 

finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea 

proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 

2014 - 2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si 

selectat;  

b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  

c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare 

şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;  

d) realizarea unei cheltuieli/activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din 

fonduri nerambursabile. 

 

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial 

investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

http://www.afir.info/
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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 


