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1. Definiții și abrevieri 
 

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; 

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

familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 

Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuala cu AFIR, 

conform legislatiei în vigoare; 

Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de 

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

Cererea 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; 

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

expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme 

de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 

prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare 

efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare de produse 

agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități; 

Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, tulpini și rădăcini 

– în cazul leguminoaselor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare, 

ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea 

produselor agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, 

separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor agricole în vederea 

păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare; 

Derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă orice 

operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs 

agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui 

produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

Lanț alimentar integrat - succesiune de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în 

producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-alimentare de la 

producția primară până la comercializare; 

Rețea locală de colectare – formă de organizare logistică pentru procurarea de la producătorii agricoli, în 

vederea pregătirii pentru vânzare/procesare, a produselor agricole, de pe raza judeţului şi a judeţelor 

limitrofe față de amplasamentul investitiei; 

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

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR; 

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

pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea 

contractării; 

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea Contractului/Deciziei de Finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii care se realizează pe 

amplasamente noi, lucrările pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru 

construcţii nefuncţionale/dezafectate; 
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Modernizarea – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și 

refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare 

valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale; 

Întreprinderi în dificultate: în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru 

salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, înseamnă o întreprindere care 

se află în cel puțin una din situațiile următoare: 

(a) 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. 

(b) 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. 

(c) 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. 

(d) 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. 

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; 

și 

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. 

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 4.2 şi care nu 

trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 

conform proiectului aprobat de AFIR; 

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 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 și nebancar, valabil în 

cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar 

îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar și nebancar; 

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 
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Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; 

procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 

care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi 

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

cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 

proiectului; 

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

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 teritoriu privind crearea de capacități  de 
procesare, cu echipamente și tehnologii noi, care să permită respectarea standardelor comunitare, în 
scopul creșterii valorii adăugate a produselor agricole realizate. În plus, în teritoriul GAL Movila lui Burcel, 
segmentul de procesare a produselor agricole este slab reprezentat. Considerăm că este necesară 
concentrarea sprijinului pe acele produse agro-alimentare pentru care oferta internă este relativ redusă 
comparativ cu potențialul existent.  
Scopul măsurii este acela de a asigura creșterea viabilității exploatațiilor agricole, prin conectarea la 
sistemul de procesare și de comercializare. 

 Domeniul de intervenție: Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3a - Imbunătățirea 
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 
grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

 Obiective de dezvoltare rurală: Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. 
II, art. 4 și vizează: O.1. Favorizarea competitivității agriculturii și O.3. Obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
de muncă 

 Obiective  specifice ale măsurii M6: Obiectivele specifice vizează colectarea și creșterea valorii 
adăugate a produselor agricole realizate în teritoriul GAL  

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu M2, M3, M4 și M5, 
beneficiarii acesteia putând fi beneficiari și în măsurile nominalizate. 

 Valoarea adaugată a măsurii: 
Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principala activitate economică din teritoriul GAL, furnizoare de materii 
prime pentru procesare 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
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 păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă 
 încurajarea parteneriatelor cu producătorii individuali sau asociați, cu administrația publică 

deținătoare de piețe locale și nu în ultimul rând cu beneficiarii finali/consumatorii. 
 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 92.676 euro. 
 Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de maxim 50%. 

Sumele aplicabile sunt de maxim 50.000 euro, reprezentând  : 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători /cooperative și  

 40% pentru alte întreprinderi mai mari 

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

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

 Aria de aplicabilitate a măsurii: 
Masura se adresează potențialilor beneficiari care au sediu/punctul de lucru  în teritoriul GAL Movila lui 
Burcel Vaslui Nord (comunele Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești – Iași, Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, 
Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni). 

 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 
Conform anexei Legislație atașată prezentului ghid. 
 

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.  

Alocarea pe sesiune este de 92.676  euro (sumă nerambursabilă). 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 15 puncte. 
 

4. Categoriile de beneficiari eligibili 
 

Beneficiari direcți:  
 Întreprinderile  definite conform legislației naționale în vigoare; 
 Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare 

 

Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și 
completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care 
realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole 
cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor 
pescărești.  
 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:  
 Persoana fizică autorizată/ Intreprinderi individuale/ Intreprinderi familiale (înfiinţate în 

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

 Societate în nume colectiv – SNC/ Societate în comandită simplă – SCS/ Societate pe acţiuni – 
SA / Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare);  

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

 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările 
ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;  

 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;  
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 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea 
grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 
completarile și modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile 
prevăzute în proiect.  
 

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 
mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:  

 microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 
active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

 întreprinderi mici – care au 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  

 întreprinderi mijlocii - care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei. 

 

Atenţie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării prin FEADR care, după selectarea /contractarea 
proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii, avută la 
data depunerii Cererii de Finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de 
întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte 
întreprinderi (întreprinderi mari), cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării 
proiectului şi în perioada de monitorizare. 
 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  
 să fie persoană juridică română;  
 să acţioneze în nume propriu;  
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.  

 

Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente acestei măsuri, cu 
respectarea următoarelor condiții, după caz:  
a) solicitanții /beneficiarii /,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;  

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanţare, că 
vor prezenta: dovada cofinanţării private 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.  
 

Categoriile de solicitanți /beneficiari restricționate de la finanțare, sunt, după caz:  
 Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate 

în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea 
celei de-a doua tranşe de plată.  

 

5. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
 

Condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 
 

EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili 

Documente verificate: 
 documentele de înfiinţare ale solicitantului: statut pentru societatea cooperativă, cooperativa 

agricolă, grupuri de producători / certificat de înregistrare și cerrtificat constatator ONRC pentru 
agenți economici 

 Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR - Certificatele care să 
ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale și cazierul judiciar al reprezentantului legal 

 însuşirea obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F  şi  
 Declaratia pe propria raspundere că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți 

/beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2007-2013(inclusiv 
LEADER), respectiv 2014-2020, restricționate de la finanțare 

 
 
 
 



7 
 

EG2: Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute 

prin măsură 

Investiții corporale: 
 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind 

colectarea și depozitarea, condiționarea, sortarea, ambalarea și etichetarea produselor; 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing (financiar) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-
alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 
europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;  

Investiții  în active necorporale: 
 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, 

dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 
 Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului; 
 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.  
 Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului: 
 - înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; 
 - etichetarea (crearea conceptului) 

- creare marcă înregistrată/brand 

Documente verificate: 
 Studiul de Fezabilitate 

 Documentele solicitate pentru imobil 

 Certificat de urbanism 

 Declarația pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR: 
- DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 
-DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR 
şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 
-DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 
-NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune. 

 AUTORIZAŢIA SANITARĂ / NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel 
mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează și se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

 Declarația F 
 

 

EG3: Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-

Anexa I 

Atenție! Rezultatul procesării produsului agricol poate fi un produs Anexa I la Tratatul de Funcționare a 
Uniunii Europene (TFUE).  
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 2014-2020 a fost 
prevazută prin excepție, ca acțiune eligibilă, înființarea/modernizarea de unități de panificație și 
patiserie, nevoia fiind identificată în teritoriu și solicitată la finanțare.  
Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face 
parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I, plus produse de 
panificație și patiserie  și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate.  
 Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din Anexa I la 
TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor: 
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 
 

 

 

 

 

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
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EG4: Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției 

Documente verificate: 

 Declarația pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR - DOCUMENTE CARE 
DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o instituţie financiară 
(extras de cont si/ sau contract de credit) și/sau Proiectul Tehnic. 

 însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind angajamentul de a asigura 
cofinanţarea investitiei  

 Angajament privind utilizarea cofinanțării 

 
EG5: Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-

economice 

Documente verificate: 
 Situațiile financiare anuale pe ultimii 3 ani, cu rezultat financiar pozitiv/ declarația de inactivitate / 

formularul 200 
 Studiul de Fezabilitate, inclusiv Anexa B sau C - indicatorii economico-financiari 

 
EG6: Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 

Documente verificate: 
 Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firma în dificultate 
 Declarația pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR - CERTIFICATE CARE 

SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat  

 Situațiile financiare / declarația de inactivitate / formularul 200 

 
EG7: Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul:  sănătate publică, sanitar-

veterinar și siguranță alimentară și mediului  

Documente verificate: 
 Declarația pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR: 
- DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT 
-NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune. 
-DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. 
-DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 
 AUTORIZAŢIE SANITARĂ / NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu 

cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care se modernizează și se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

 

6. Cheltuieli eligibile și neeligibile 
 

A. Cheltuielile eligible pentru această măsură sunt: 
1.Cheltuieli aferente investițiilor corporale: 

 Cheltuieli pentru extinderea, modernizarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv investiții 
privind colectarea și depozitarea, condiționarea, sortarea 

 Achiziţionarea, inclusiv în leasing (financiar) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-
alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate  

Atenție! Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise 
prin proiect, precum și cele utilizate pentru asigurarea de utilități din surse regenerabile, scăderea 
consumului de energie și a emisiilor GES.  
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Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit 
tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:  
-  Autocisterne; Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare); Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau 
cu temperaturi controlate);   Rulote și autorulote alimentare;  Remorci și semiremorci specializate;  
IMPORTANT!!! Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

 Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile 
standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-
alimentare, înainte să devină obligatorii pentru unitatea de procesare 

 Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, 
ambalarea produselor). 

 

2. Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale: 
 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, 

dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 
 Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 

proiectului; 
 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.  
 Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului: înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; 
etichetarea (crearea conceptului);  creare marcă înregistrată/brand  

 

3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 
- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit 
art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor 
necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile 
art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații 
necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de 
PNDR 2014 - 2020; 
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, Studiu 
de Fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare; 
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; 
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - 
montaj. 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente 
proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare și 
cheltuielile de proiectare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd 
investiții în achiziții simple. Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada 
implementării proiectului. 

De asemenea, în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul 
sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA. 
 
B. Cheltuieli neeligibile   

Prin măsura 6  nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:  
 Producția de biocombustibili și peleți  
 Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj 
 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al 

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, măsura –Investiții, capitolul (A) Producția sau 
comercializarea produselor vinicole 

 Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol 
 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  
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 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea Cererii de Finanțare;  

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;  
 cheltuieli cu achiziția de cap tractor;  
 construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;  
 spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de 

protocol, spații de cazare etc.  
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 

C. CHELTUIELILE NEELIGIBILE (suportate integral de către beneficiarul proiectului) sunt: 
 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile 
menționate în M17;  
(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 și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

 costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
Atenţie! Finalizarea proiectului presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie 
suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile. 
 

7. Selecția proiectelor 

Nr. 
crt. 

Criteriul de selecție Punctaj 

SE1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor 
de colectare, procesare și comercializare 
a) solicitantul prevede in proiect actiuni care vizează crearea unui lanț alimentar 

integrat prin colectare, procesare, depozitare și comercializare ……………………….20 p 
b) solicitantul prevede in proiect actiuni care vizează crearea unui lanț alimentar ce 

integrează- colectare, depozitare și condiționare, comercializare…………16 p 
c) solicitantul prevede in proiect actiuni care vizează crearea unui lanț alimentar ce 

integrează- colectare, procesare si depozitare (fără comercializare)………12 p 
Se punctează și proiectele care își propun investiții în componentele ce completează 
lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe componente, iar prin proiect 
își propun componentele lipsă).  
Nu se punctează proiectele solicitanților care deja dețin componentele lanțului 
alimentar menționat si care prevăd investiții de modernizare pentru același produs 
(produs existent). 
 

Max. 
20 p. 

SE2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, 
tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate 
recunoscute la nivel european, etc) 
a) proiecte care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările ulterioare……………20 p 

b) proiecte care propun investiții pentru obținerea produselor care participă la 
sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel 
național și anume: produse tradiţionale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 
privind atestarea acestor produse; produse alimentare obținute conform unei rețete 
consacrate românești conform prevederilor Ordinului 394/2014 privind atestarea 
acestor produse …………………………………………..22 p 

c) proiecte care propun investiții pentru obținerea de produse care participă la 
sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel 
European……………………………………………………..25 p 
 

Max. 
25 p. 
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SE3 Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători cu 
obiectiv procesare 
- Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători 
- Proiecte de investiții promovate de membru al cooperativei sau grupului de 

producători 

10 p. 

SE 4 Proiectul creează  noi locuri de muncă în teritoriul GAL  (1 loc de muncă la 25.000 
euro investiție  nerambursabilă) 
a) Prin proiect se creează max. 2 locuri de muncă……………….15 p 
b) Prin proiect se creează mai mult de 2 locuri de muncă ……20 p 

Max. 
20 p. 

SE5  Solicitantul  utilizează în procesul de producție energie din surse regenerabile  și 
utilizează tehnologii  de procesare cu impact redus asupra mediului 

a) proiectul prevede investiții în echipamente de producție energie termică/electrică  
din surse regenerabile, pentru consum propriu……..5 p 

b) proiectul prevede investiții in tehnologie  de procesare cu impact redus asupra 
mediului………………………………………………………………5 p 

Max. 
10 p. 

SE6  Proiectul are un caracter inovativ (de exemplu, acțiuni de promovare sau 
marketing inovativ) 
a) proiectul prevede acțiuni de promovare a produselor - creare și înregistrare marcă, 

participare la târguri de profil…………………………………….……5 p 
b) proiectul prevede acțiuni de marketing – creare website, deschidere punct de 

comercializare în minim o piață locală rurală/urbană……….5 p 

Max. 
10 p. 

SE7 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 5 p. 

 TOTAL 100 p. 

Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este de 15 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). 

Selecția proiectelor eligibile 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. 
 
 

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: 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de maxim 50%. 

Sumele aplicabile sunt de maxim 50.000 euro, reprezentând  : 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători /cooperative și  

 40% pentru alte întreprinderi mai mari 
 

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

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

9. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finațare 
 

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. 
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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. 

 

a) 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. 
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). 

 

b) Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord va lansa sesiuni continue anuale de 
depunere a cererilor de finanțare pentru măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală, urmând ca 
proiectele să fie evaluate lunar/trimestrial.  

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate, la secretariatul 
GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie:  
- un exemplar conținând toate documentele în original (care se va restitui solicitantului după verificarea 
conformității) și  
- două exemplare însoțite de câte un CD conținând dosarul scanat. În aceste două dosare, pe copiile 
documentelor emise de alte autorități se va aplica ștampila “Conform cu originalul” și semnatura 
solicitantului. Solicitantul va semna fiecare pagină, în original, în partea dreapta sus. 

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.  

 

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, 

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. 
 

d) 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. 
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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. 

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: 
1. 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. 
2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o 
formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective. 
3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de 
calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect. 
4. pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii 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: 
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 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 exemplarul orginal 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.  
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 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 Evaluare 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. 
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10. Contractarea fondurilor 
 

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea 
în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea 
nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în 
conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 19.2. Lista documentelor ce 
vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR este anexă la prezentul ghid.  

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor 
efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul 
acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect angajamentele asumate pe 
propria răspundere. 
 

11. Avansurile 
 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de 
Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.  Beneficiarul poate primi 
avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a 
României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 
autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 

expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranșă 
de plată.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR minim pe perioada de execuție  
și conform prevederilor din anexele contractului de finanțare cu AFIR. Garanţia financiară se depune 
odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care 
corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, 
depăşeşte suma avansului. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

Important!! AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau 
la o instituţie bancară. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 
prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul 
prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare 
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
 

12. Achizițiile 
 

Beneficiarii vor aplica: 
 Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 

achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă la 

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

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 includ 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. 
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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. 

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 
 

Perioada de monitorizare a proiectului pentru măsura 6, implementat prin GAL, este perioada de 
execuție a contractului și se încheie la momentul ultimei tranșe de plată efectuată de AFIR către beneficiar 
și al emiterii notificării de plată finală de către AFIR. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului, evidențiate distinct şi să fie utilizate 
pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/
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Anexă la Ghidul Solicitantului MĂSURA 6 –  
                                             PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE PNDR-LEADER 2014-2020 

 
 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 

Baza legală națională 
 Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole; 

 Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și modificările 

ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu completările 

și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru 

marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine 

animală destinate consumului uman cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor 

de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală 

sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi 

comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 

sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 

produse de origine animal cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; 

aplicabilitate – 27 februarie 2017; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau proceduri simplificate de achiziții aplicate în 

cadrul PNDR de AFIR. 
 

Baza legală europeană 
 R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

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

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

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

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (UE) 

nr. 1083/2006 al Consiliului; 

 R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr. 637/2008 al 

Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

 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. 


