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Ghidul solicitantului 
pentru accesarea Măsurii 1.2 / 1C Transfer de cunoștințe, formare și 
învățare continua  
  
Prezentul Ghid este un material de informare tehnică a potenţialilor 
beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) şi Asociația Intercomunitară Țara Zarandului LEADER GAL (GAL) se 
constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectului 
conform cerinţelor specifice ale PNDR. 
 
Acest document prezintă regulile pentru îndeplinirea condiţiilor de 
eligibilitate de către furnizorii de formare si regulile pentru depunerea 
proiectului, aprobare şi derularea lor. De asemenea, conţine 
documentele ce trebuie prezentate, precum şi alte informaţii utile 
elaborării proiectului şi completării corecte a documentelor. 
 
Ghidul se completează cu prevederile cadrului de reglementare european 
şi naţional, precum şi cu manualele de proceduri ale autorităţilor cu 
competenţe pe linia gestionării şi managementului fondurilor europene 
nerambursabile acordate României în perioada de programare 2014-
2020 
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Capitolul 1 - Prevederi generale 

În cadrul măsurii „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, se derulează activităţi de instruire şi alte 

tipuri de activităţi pentru a îmbunătăţi potenţialul uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele 

agricol, alimentar şi silvicultură, manageri în agricultură şi IMM-uri cu activitate în zonele rurale.  

Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare cuprind: cursuri de instruire, workshop-uri, îndrumare 

profesională, activităţi demonstrative, acţiuni de informare, schimburi în agricultură pe termen scurt şi 

scheme de vizitare.  

Aceste acţiuni sunt implementate pentru a aborda nevoile identificate în SDL. Aceste activităţi sunt cruciale 

pentru a promova creşterea economică şi dezvoltarea în teritoriul GAL şi îmbunătăţesc sustenabilitatea, 

competitivitatea, eficienţa resurselor şi performanţele de mediu în întreprinderile agricole și activitățile 

neagricole susținute de SDL. 

 În plus această măsură contribuie la creşterea legăturii dintre agricultură şi cercetare, în special prin 

integrarea și diseminarea rezultatelor activităților susținute de Măsura 1.1. 

Contribuția la aspecte centrale și la obiectivele transversale 

Atât în contextul specific al strategiei de dezvoltare locală SDL cât și transversal la scara PNDR, transferul de 

cunoştinţe şi acţiunile de informare reprezintă o măsură orizontală relevantă pentru toate priorităţile UE 

privind dezvoltarea rurală. 

Măsura contribuie la prioritatea 1 „Stimularea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, 

silvicultură şi a zonelor rurale”, în mod special zona de interes 1A „stimularea inovării, a cooperării şi a 

dezvoltării bazei de cunoştinţe în zonele rurale” şi 1C „Stimularea învăţării pe termen lung şi a instruirii 

profesionale în sectoarele agricol şi silvic”. 

1.1 Dicţionar 

Definiţii: 

Beneficiar - entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care 
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi de selecţie; 

Cerere de Finanţare - document depus de către un solicitant în vederea obţinerii sprijinului financiar 
nerambursabil; 

Contractul de Finanţare - document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între 
ÂFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Eligibilitate - totalitatea condiţiilor de eligibilitate pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea 
obţinerii finanţării prin măsurile/operaţiunile din FEADR; 
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Expert formator - persoană fizică cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice în domeniul 
instruirii, prin utilizarea de metode şi tehnici specifice, dovedite prin documente justificative în condiţiile legii 
şi prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului; 

Fişa măsurii - reprezintă documentul care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţii/servicii, menţionează categoriile 
de beneficiari şi tipul sprijinului; 

Grup ţintă - fermieri care pot participa în cadrul cursurilor de formare profesională conform ghidului 
solicitantului; 

Partener - entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea unei Cereri de 
finanţare şi implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014-2020, în conformitate cu prevederile Acordului 
de parteneriat semnat; 

Reprezentantul legal - persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal solicitantul, 
respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare şi funcţionare al entităţii care depune proiectul şi care 
semnează Cererea de finanţare, respectiv Contractul de Finanţare sau persoana împuternicită, în condiţiile 
legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 

Solicitant - entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, care are în 
obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de proiect şi depune cerere 
de finanţare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider; 

Valoarea totală a proiectului - reprezintă suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru investiţii/servicii; 

AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

DGDR AM PNDR - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

CDRJ - Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean; 

DATFP - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională; 

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

SFP - Serviciul de Formare Profesională. 

1.2 Baza legală europeană și națională 

Legislație UE 

• R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile 

de atribuire a contractelor de achiziții; 
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• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, 

gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

dezvoltare rurală acordat din Fondul EuropeanAgricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de 

introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR) ), cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și 

ecocondiționalitatea; 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE)„ nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, 

garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, 

normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparența, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului de 

dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

cu modificările ulterioare. 

Baza legală naţională 

• Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020 – cu modificările și 

completările ulterioare. 

• Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările 

ulterioare  
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• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

modificările și completările ulterioare  

• Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare  

• Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

• Hotărâre nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de 

Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 751/R/18.05.2017 pentru aprobarea 

structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare și a statului de funcții pentru 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

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

naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; 

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

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare. 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 

integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniulgarantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/R din 15.03.2018 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltaării Rurale. 

• Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1370/R/din 04.08.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 300 din 31 august 2017 pentru stabilirea 

tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României; 

• Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20 

din 5 martie 2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în 

exploataţiile de suine; 
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• Ordinul MADR nr. 207/21.06.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind realizarea 

procedurilor pe activități; 

• Codificare structuri MADR - adresa 34007/05.12.2017. 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

1.3  Scopul și obiectivele măsurii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de dezvoltare rurală : 

➢ favorizarea competivității agriculturii; 

➢ asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 

➢ obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 

și menținerea de locuri de muncă; 

Obiective specifice ale măsurii:  

Obiectivele urmărite de măsură se referă la: 

➢ asigurarea formării necesare tinerilor fermieri și micilor fermieri din teritoriul GAL beneficiari ai 

măsurilor din SDL; 

➢ asigurarea formării necesare antreprenorilor rurali beneficiari ai măsurilor din SDL; 

➢ asigurarea formării fermierilor, grupurilor de fermieri și oricăror alte forme asociative cu 

activitate în agricultură din teritoriul GAL; 

➢ asigurarea formării antreprenorilor rurali potențiali și existenți, alții decât beneficiarii măsurilor 

specifice ale SDL. 

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

 
• P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale ca 
prioritate principală și ca priorități secundare 
• P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 
• P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

ATENŢIE! 
 

Cursurile de formare profesională organizate prin Măsura. 1.2 / 1C nu se 
supun prevederilor art. 21 din Ordonanţa nr. 129/2000 privind autorizarea 

furnizorilor de formare profesională a adulţilor. 
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• P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 
• P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 
• P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013  

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și 

a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

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

 

➢ Inovare: Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin această măsură au 

un rol important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a 

persoanelor active în domeniul agro-alimentar. 

➢ Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: înţelegerea şi asumarea de către fermieri a 

angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă 

(limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum producția animalieră şi 

utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului) îl deține 

transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini.  

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
 
Măsura M.1.2 este complementară măsurii M1.1 a SDL prin faptul că separă intervențiile specifice de tip 
formare și informare între cele două măsuri. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
 
Măsura M.1.2 este în sinergie cu toate măsurile SDL prin impactul pe care formarea, informarea, 

schimbul de experiență și competențele dobândite le au direct, indirect și în special transversal. 

 

 Valoarea adăugată a măsurii: 

 

• Asigură transferul de cunoștințe tehnice și tehnologice spre fermieri și antreprenori rurali; 
• Asigură dobândirea de competențe noi necesare integrării economice a operațiunilor agricole și 
neagricole; 
• Asigură o contribuție superioară la creșterea valorii adaugate a proceselor și produselor provenind 
de la beneficiarii măsurii; 
• Asigură cadrul necesar creșterii competențelor specifice și integrarea activă a acestora în procesele 
productive cu legătură directă cu piața. 
 

 Tipuri de acțiuni eligibile  
 

Activităţile eligibile în baza acestei măsuri sunt:  
a. Acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe  
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- Cursuri de instruire, workshop-uri şi îndrumare profesională: sesiuni specifice pentru a atinge 
obiectivele concrete de instruire pentru grupurile ţintă.  
b. Proiecte demonstrative / acţiuni de informare  
- Proiecte / activităţi demonstrative: sesiuni practice pentru a ilustra tehnologia, utilizarea unei 
echipament nou sau îmbunătăţit semnificativ, metode noi de protecţie a recoltei sau o tehnică specifică 
de producţie.  

 
 Scopul prezentului Apel de  selecție de proiecte aferente măsurii 1.2 

 
Prezentul Apel de selecție de proiecte aferent măsurii 1.2 urmărește îmbunătăţirea competenţelor şi 
cunoştinţelor de bază precum și diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi a inovării, prin acţiuni 
de  instruire profesională şi dobândire competenţe, respectiv  cursuri de instruire, workshop-uri şi 
îndrumare profesională: sesiuni specifice pentru a atinge obiectivele concrete de instruire pentru 
grupurile ţintă, reprezentate de fermieri în special beneficiari sau potențiali beneficiari ai măsurilor de 
finanțare prin SDL : 

• M1.1 / 1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale 

pentru diversificarea activităților rurale 

• M2.2 / 2B - Ferme mici și mijlocii 

• M3 / 3A, 2A - Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele 

locale  
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Capitolul 2 – Prezentarea măsurii 

2.1 Descrierea măsurii 

Prezentul Apel de selecție de proiecte pentru Măsura 1.2 se adresează entităților publice sau private care 
activează în domeniul formării profesionale a adulților în vederea efectuării cursurilor de formare 
profesională de scurtă durată, 5 zile (40 ore) adresate fermierilor beneficiari sau potențiali beneficiari ai 
măsurilor de finanțare prin SDL : 
 

• M1.1 / 1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale 

pentru diversificarea activităților rurale 

• M2.2 / 2B - Ferme mici și mijlocii 

• M3 / 3A, 2A - Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale 

 

și vizează următoarele domenii, respectiv Antreprenoriat Rural și Parteneriat Rural. 

1.Formarea în domeniul  Antreprenoriatului Rural curs competenţe antreprenoriale, cu aplicare pe 
înfiinţarea unui IMM sau a unei întreprinderi individuale,persoane fizice autorizate adaptată specificului 
GAL Țara Zarandului cu următoarele tematici/capitole: 
- Noțiuni  de înfiinţare  SRL sau  întreprindere individuală, pfa  
- Management SRL sau  întreprindere individuală, pfa etc – strategie şi plan de afaceri  
- Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi exemple concrete (cu accent 
pe situaţia existentă în teritoriul GAL)  
- Marketing rural şi exemple de bune practici în domeniile prioritare 

Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită printr- o pregatire teoretică si un atelier de lucru practic. 

În cadrul atelierului se vor aplica efectiv noțiunile predate, trainerul urmând să asiste participanţii să 

elaboreze documentația necesară înființării unui SRL  sau a unui I.I./P.F.A. 

2. Formare în domeniul parteneriatului rural – cu aplicare directă în domeniul înființării și funcționării 

cooperativelor şi a întreprinderilor sociale de inserţie cu adaptata specificului TZ cu următoarele 

tematici/capitole: 

- Înființarea structurilor asociative din mediul rural; 

- Managementul structurilor asociative din mediul rural ; 

- Introducerea principiilor dezvoltării durabile în activitatea structurilor asociative din mediul rural; 

- Valorificarea avantajelor oferite de structurile asociative; 

Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită printr-un curs de pregatire teoretică si un atelier de lucru practic. 

În cadrul atelierului se vor aplica efectiv noțiunile predate, trainerul urmând să asiste participanţii să 

elaboreze documentația necesară înființării unei cooperative, să ia decizii privind managementul acesteia și 

să elaboreze un plan de afaceri şi o strategie de marketing care respectă principiul dezvoltării durabile. De 

asemenea se vor identifica propuneri de parteneriate. 

Cursurile de formare profesională organizate în cadrul prezentului Apel de propuneri de proiecte nu se supun 
prevederilor art. 21 din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. 
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Cursurile de formare profesională (5 zile însumând 40 ore de instruire) vor acoperi ambele domenii de 
formare menționate mai sus, într-o proporție care va fi stabilită de către solicitant în 
funcție de nevoile grupului țintă. 
Cursurile de formare profesională se vor realiza pe baza unei curricule , solicitantul urmând să adapteze 
tematica în funcție de nevoile specifice ale grupului tinta identificate în cadrul SDL  de ex. instruire in 
domeniul antreprenoriatului rural, schimbarea mentalității privind  asocierea si cooperarea , realizarea 
structurilor asociative care sa ofere putere de negociere în relatia cu furnizorii si distribuitorii, marketing rural 
si exemple de bune practici în concordantă cu masurile si finantarile din strategie. 

 
Aspecte privind derularea cursurilor 
 
- Numărul minim de participanți/grupa de formare este de 10 persoane, numărul maxim de 
participanți/grupa de formare este de 28 de persoane. 
- Durata unei actiuni de formare- modul de instruire, este de 40 de ore pentru cele doua domenii : 
Antreprenoriat rural și Parteneriat rural. 
- Cursurile de formare profesională se vor realiza pe baza unei curricule însoțită de plan de pregătire pentru 
fiecare grupa. 
- Curricula si suportul de curs vor urmari respectarea modulului de instruire alcatuit din cele doua domenii 
ANTREPRENORIAT RURAL-PARTENERIAT RURAL). 
- Fiecare participant va primi o mapă de prezentare care va conține cel puțin următoarele: printuri - atât 
suport de curs, cât și alte informații relevante - CD, block notes, pix. 
- Cursanții vor certifica prezența proprie prin semnătura pe formularul de listă de prezență .Expertul formator 
va ține evidența prezenței cursanților prin certificare cu semnătura proprie pe formularul de listă de 
prezență.  
- Procesul de evaluare va avea în vedere gradul de însuşire a deprinderilor și competențelor asociate celor 
două domenii : Antreprenoriatul rural și Parteneriat rural. Cursanţii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 
dobândirea competenţelor specificate  în cadrul curriculei. La finalul modului de formare profesională, 
beneficiarul va realiza evaluarea finală a  cunoștințelor teoretice și practice pe cele două domenii, dobândite 
de cursanți, în urma participării la toate cele 40 de ore de instruire.La sfârşitul cursurilor , cursanții vor primi 
Atestat de participare. Semnarea diplomelor de participare se face de către beneficiar. Responsabilitatea 
privind corectitudinea informațiilor menționate în Atestatele de participare aparține exclusiv solicitantului.  
- Solicitantul va fi responsabil de asigurarea participarii cursantilor la instruire.  
- Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de instruire vor prezenta 

elemente de identitate vizuală conform Ghidului de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru  

proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, întocmit în baza Anexei III din 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014, art. 2.2 – Responsabilitățile beneficiarilor. 

2.2 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

Solicitanții eligibili în cadrul M.1.2/1C sunt: 

• Beneficiari direcți 
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Beneficiarii eligibili pentru susţinerea acestei măsuri sunt entităţile sau organismele care vor asigura 
transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare în beneficiul persoanelor implicate în sectoarele agricol, 
alimentar, manageri de exploataţii, agenţi economici / IMM-uri care activează în zonele rurale. Organismele 
care organizează schimburile în agricultură şi vizitele sunt de asemenea beneficiari eligibili ai acestei măsuri. 
Beneficiarii transferului de cunoştinţe şi al acţiunilor de informare trebuie să fie persoanele implicate în 
sectoarele agricol, alimentar şi silvic, manageri de exploataţii şi alţi agenţi economici care sunt IMM-uri care 
funcţionează în teritoriul acoperit de GAL. 

• Beneficiari indirecți 

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de beneficiarii măsurilor  din Strategia de Dezvoltare Locală a Țării 
Zarandului 2014 – 2020,la care se adaugă beneficiarii  potențiali  activi în exploatațiile agricole din teritoriul 
GAL. 

Costurile suportate de către participanţii care iau parte la aceste activităţi sunt rambursate de către furnizorul 
de servicii (beneficiar). Nu există o limită a dimensiunii exploataţiei sau a întreprinderii alimentare sau silvice 
care participă la activităţile promovate în baza acestei măsuri.  

Grupul ţintă 

În cadrul prezentului apel de selecție de proiecte grupul țintă este format din: 

Beneficiari sau potențiali beneficiari ai măsurilor de finanțare a măsurilor din SDL: 

• M1.1 / 1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale 

pentru diversificarea activităților rurale 

• M2.2 / 2B - Ferme mici și mijlocii 

• M3 / 3A, 2A - Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale  

Beneficiarul trebuie sa verifice încadrarea beneficiarilor indirecti în grupul ţintă. 

Grupul țintă (GT) va respecta următoarele: 

GT - minim 30 de persoane ce lucrează sau își manifestă interesul de a lucra în agricultură: 

Persoanele din grupul țintă trebuie sa aibă domiciliul sau locul de muncă în teritoriul GAL. 

Pentru demonstrarea apartenenței beneficiarilor indirecți la grupul țintă specificate mai sus, beneficiarul va 

solicita o serie de documente: Pentru încadrarea unei persoane in GT: 

• copie CI; 

• act doveditor al apartenenței persoanei la una din următoarele categorii: 

➢ fermier sau membru al unei gospodării agricole; 

➢ titular sau reprezentant legal al unei microîntreprinderi / întreprinderi mici agricole, 

gospodării țărănești / familiale; 

➢ reprezentant al unei forme asociative cu sediul în teritoriul GAL 

➢ reprezentant al unui ONG cu sediul social / punct de lucru în teritoriul GAL;  
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➢ reprezentant al unei unități de cult cu sediul în teritoriul GAL; 

➢ reprezentant al unei UAT partenere în cadrul GAL; 

➢ reprezentant al unei unități școlare, sociale, sanitare sau de alimentație publică cu sediu sau 

punct de lucru în teritoriul GAL;  

➢ reprezentant al unui parteneriat constituit din entități publice și private enumerate în cadrul 

acestei liste 

Atenție!  

- Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, la alte 

evenimente care vizează aceeași tematică (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de 

programare 2007 - 2013). Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza în baza declarației pe 

propria răspundere, semnată de către fiecare participant la evenimentele organizate în cadrul 

proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate. 

- Nu este permisă realizarea unor studii, monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul 

elaborării unor studii sau monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse 

în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în 

perioada de programare 2007 - 2013). 

- Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor 

proiecte cu tematică similară, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă 

(inclusiv finanțate printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013). 

Persoanele ce urmeaza a fi selectate în cadrul grupurilor țintă, care sunt de asemenea solicitanți / 

reprezentanți ai solicitanților în cadrul măsurilor din SDL, vor avea prioritate în cazul în care și-au luat 

angajamentul de a participa ca beneficiar indirect în cadrul Măsurii 1.2/1C. 

Beneficiarul poate solicita şi alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea 

corectă a persoanelor selectate în grupul ţintă. 

2.3 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Solicitantul va explica modalitatea de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate și selecție în cadrul Cap. A4 din 

Cererea de Finanțare. 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:  

 EG1  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Se verifică: 

- Pentru persoane juridice: Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului 
valabil la data depunerii CF 

- Pentru asociatii si fundatii: Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a 
cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi 
hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul, Hotărârea judecătorească de înfiinţare 
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- Pentru Institutii Publice prestatoare de servicii de formare profesionale: documente relevante privind 
înfiinţarea instituţiei. 

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. 

 EG2 Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

România 

În funcție de tipul fiecărui solicitant se vor prezenta documente specifice conform legislației în vigoare, astfel: 

- Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

- Certificat de înscriere emis în conformitate cu prevederile OG26/2000; 

- Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 

Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. 

 EG 3 Solicitantul  nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, 

cât și pentru FEADR 

Verificarea de către GAL se va face în baza informaţiilor primite de la AFIR privind Registrul debitorilor AFIR 

pentru Programul SAPARD/FEADR 

 EG 4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, 

anexă la Cererea de finanțare 

Se verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor 

existente în Declarația pe proprie răspundere. 

 EG5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare 

Se verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe numele 

solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către 

autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că 

acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG 

nr. 26/2000 și al entităților publice. 

 EG6 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetul de stat 

Pentru verificarea acestei condiții de eligibilitate solicitantul va depune Declarație pe propria raspundere că 

nu deține datorii restante fiscale și sociale la data depunerii Cererii de finanțare (Anexa 2 la Cererea de 

Finanţare). 
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 EG7 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 

profesională 

Se verifică: 

- Pentru Persoane juridice: Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în 

conformitate cu prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă codul CAEN 

pentru formarea profesională a adulţilor (8559 – Alte forme de învăţământ). 

- Pentru asociatii si fundatii: Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în 

a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi 

hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul; Hotărârea judecătorească de înfiinţare. 

-  Persoane juridice de drept public: documente relevante pentru înființarea instituției.  

 EG8 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat  

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

• Personalul implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare 
expert formator propus; 

• Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator în domenii relevante pentru tematicile 
formării; 

• Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul formării (certificat de formator, 
formator/formator de formatori sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate 
pentru cadrele didactice) 

• CV – uri care prezintă semnătura și numele în clar din care să reiasă experiența similară (în domeniul 
tematicilor prezentei cereri de propuneri de proiecte); 

• Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste participarea experților 
formatori, în ultimii trei ani, la o formă de instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc.) 
în domeniul de activitate pentru care sunt propuși în proiect sau declarație prin care se obligă ca 
experții formatori să urmeze acest tip de instruire menționat anterior, în domeniul de activitate pentru 
care sunt propuși în proiect, formă de instruire ce trebuie finalizată până la semnarea contractului de 
finanțare. 

Se vor lua în calcul resursele umane aferente tuturor partenerilor în funcţie de activităţile stabilite prin 

acordul de parteneriat. 

 EG9 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională 

Experienta anterioara relevanta in proiecte de formare profesionala poate fi dovedita si prin prisma 

experientei formatorilor proprii sau cooptati.  
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Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

• lista principalelor activitati de formare profesională/instruire în ultimii 3 ani;  

• documente suport pentru principalele activitati de formare profesională/instruire. 

 

 EG10 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare 

Pentru verificarea acestei condiții de eligibilitate se verifică 

- Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure capacitatea tehnică 

și financiară necesare (Anexa 2 la Cererea de Finanţare). 

 EG11 În situaţia de excepţie, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziţie publică este 

necesar ca acesta să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, în vigoare - dacă este 

cazul 

 

 EG 12 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru 

care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată) 

Se verifică în cadrul Declarației pe propria raspundere, Anexă la Cererea de Finanțare (dacă este 

cazul) 

 EG 13 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 

Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din Ghidul 
solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL. 
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a 
specificat perioada de referință.  
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului 
de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect. 
Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea 
proiectului, astfel: 

- pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea 
obiectivelor  proiectului; 

- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; 
- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane; 
- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.  

 pentru proiectele încadrate în prevederile art. 14 și art. 15 alin. (1) lit. a)  din R.1305/2013 

- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de formare a fost 
respectat; 

- nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare a fost respectat; 
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- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile – 40 ore, respectiv 1 zi – 8 ore); 

- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități demonstrative/ 
consiliere identificate în teritoriul GAL. 
 

 EG 14 Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL? 

Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în 
proiect fac parte din teritoriul GAL. , respectiv dacă au domiciliul sau își desfășoară activitatea pe teritoriul 
GAL. 

2.4 Tipuri de acțiuni şi cheltuieli eligibile/neeligibile 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului de 100%, în limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar. 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului stabilită în conformitate cu fișa măsurii din 
SDL aprobată de către AM PNDR, în limita valorii maxime a sprijinului din Anexa II din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013. 

Dispoziţii privind eligibilitatea cheltuielilor 

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din: 

- Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor 

- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER"; 

- Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/24.04.2017; 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 
privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul 
unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni 
sprijinite prin măsura din SDL); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 
privind investițiile; 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională, 
Titlul IV Instrumente financiare al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 (art. 37 privind instrumenele 
financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al Regulamentului (UE) 
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nr. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi 
și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu 
personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art.69 privind normele specifice de eligibilitate 
pentru granturi și asistență rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, 
art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor). 

Prezezentul apel de selecție  aferent Măsurii 1.2 sprijină :Acţiuni de instruire profesională şi dobândire 

competenţe  

- Cursuri de instruire, workshop-uri şi îndrumare profesională: sesiuni specifice pentru a atinge obiectivele 

concrete de instruire pentru grupurile ţintă.  

Cheltuielile eligibile conform fișei măsurii:  

➢ Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  

➢ Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:  

• cazare, masă și transport participanți, după caz;  

• materiale didactice și consumabile;  

• cheltuieli asociate cu pregătirea cursului și conținutul materialului și suportului de curs; 

• închirierea de echipamente necesare;  

• închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de formare.  

➢ Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de formare profesională (exemplu: cheltuieli 

pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară). 

Cheltuielile eligibile detaliate pe capitole:  
 
Pentru Capitolul I:  
 
- cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (experți cheie, 

manager de proiect și alte categorii de  personal). Experții cheie sunt definiți ca experți care desfășoară 
activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. De exemplu, în cazul unui proiect de 
formare profesională, experții cheie sunt experții formatori. Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, 
de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, 
conform legislației în vigoare; 

- cheltuieli privind transportul experților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind cazarea experților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind masa/ diurna1 experților la acțiunile proiectului. 

 
Cheltuielile cu transportul, cazarea și masa/diurna sunt eligibile strict pe durata de desfășurare a acțiunilor 
proiectului la care participă experții. 

 
Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 

 
1 Diurna se acordă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Codul muncii, Codul fiscal, HG nr. 714/2018) 
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1. Experții implicați în derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii, inclusiv cu respectarea timpului de muncă și timpului de odihnă, caz în care 
este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt 
eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor 
personalului angajat de prestator cu contract de muncă, cu condiția ca acestea să fie plătite doar pentru 
zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.  

2. Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu entități fără 
personalitate juridică, respectiv PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta 
reprezentând onorariul, care include și cheltuielile de transport, cazare și masă. În acest caz, modalitatea 
de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul 
respectiv (PFA sau II).  
 

Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER pentru 
salarii, respectiv onorarii pentru personalul implicat în proiect nu includ  cheltuielile de transport, cazare și 
masă.  
 
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:  
- cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a acestuia; 
- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza 

cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

- cheltuielilor cu diurna; 
- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza 

cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului. 
 

Pentru Capitolul II: 
 

- cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului;  
- cheltuieli pentru servicii de traducere și interpretare; 
- cheltuieli privind elaborarea de studii/ monografii, precum și costurile aferente elaborării unui plan de 

afaceri/ studiu/ plan de marketing (inclusiv analize de piață, concept de marketing);  
- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru derularea 

activităților proiectului; 
- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului 

(inclusiv închiriere standuri de prezentare/ comercializare, mijloace transport marfă, corelat cu obiectivul 
proiectului – de ex., în cazul proiectelor de cooperare); 

- cheltuieli cu aplicații software adecvate activității descrise în proiect; 
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- cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților 
proiectului;  

- cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (memory stick, bloc-
notes, pix, pliante, afișe, broșuri, banner, geantă umăr, mapă de prezentare, suport de curs, inclusiv 
pagină web, materiale audio și video, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, 
radio și televiziune, personalizare echipamente, personalizare auto, etc);  

- cheltuieli cu plata auditorului; 
- cheltuieli privind informarea și promovarea, prin diverse canale de comunicare, a produselor 

agricole/alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate (în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 
(1) din Reg. 1305/2013), cu respectarea specificațiilor prezentate în cadrul Anexei VI la Contractul de 
finanțare (inclusiv organizarea de târguri, piețe, expoziții, emisiuni, ateliere de lucru și alte forme de 
evenimente publice);  

- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale/ de curierat, cheltuieli de telefonie).   
 
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 
 
- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru derularea 

activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de 
achiziții);  

- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza 
cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza 
cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

- cheltuielilor poștale/ de curierat. 
 
La realizarea Fundamentării bugetare salariul/ onorariul experților cheie se va calcula exclusiv pe durata 
efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare profesională/ activităţilor demonstrative/ 
acţiunilor de informare/ acțiunilor de consiliere (zile/curs, zile/seminar, zile/sesiune)/ activităților specifice 
proiectului de servicii (zile lucrate pentru elaborare monografie, studiu etc.)/ acțiunilor de informare 
(difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice) și promovare a produselor care fac obiectul unui sistem de 
calitate (zile derulare eveniment: seminar, târg, expoziție etc.)/ acțiunilor de cooperare în vederea creării/ 
dezvoltării/ promovării lanțului scurt de aprovixionare/ pieței locale.  
 
La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor maximale 
utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020, disponibilă pe 
site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele maxime de preț pentru  care se acceptă 
alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru stabilirea onorariului celorlalte 
categorii de experți implicate în implementarea proiectului (în afara managerului de proiect și a experților 
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cheie) se va consulta poziția „personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului experților-cheie se va consulta 
poziția „expert formator”.   

Pentru cheltuielile de masă se va respecta baremul impus de HG nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi 
în cazul deplasării în interesul serviciului,indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată. 

În cazul serviciilor care nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate 
în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020), precum și pentru toate 
categoriile de bunuri bugetate, solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă 
pentru fiecare bun/ serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme 
pentru fiecare bun/ serviciu a cărui valoare depășește această valoare. Toate cheltuielile realizate trebuie să 
fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de 
vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 
 
Pentru acțiunile de formare, costul pe participant nu va depăși 55 euro/persoană/zi, respectiv 103 
euro/persoană/zi dacă acesta cuprinde și cheltuieli de cazare și transport. 
 
Pentru acțiunile de informare, costul pe participant nu va depăși 60 euro/persoană/zi. 
 
Pentru acțiunile de consiliere, costul pe participant nu va depăși 1500 euro.  
 
Cheltuieli neeligibile: 
Nu sunt eligibile: 

• cheltuielile cu investițiile; 

• cheltuielile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

• cheltuielile  pentru activitățile de informare/ promovare a vinurilor de calitate finanțate din fonduri 
F.E.G.A;  

• cheltuielile pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci comerciale; 

• cheltuielile care nu servesc exclusiv obiectivelor proiectului; 

• costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 
sisteme de învătământ secundar și superior. 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări 
financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate. 
Dispoziții privind cheltuieli neeligibile. 

Acestea vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile măsurilor/submăsurilor excluse de la 

finanțare prin submăsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei submăsuri. 

Conform fișei tehnice a submăsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni: 

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru 
vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Regulamentul(UE) nr. 1305/2013, prevede la alin. (1) „Sprijinul poate 
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fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru 
vizite în exploatații și în păduri”); 

b) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013); 

c) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); 

d) Agricultură ecologică (Art. 29/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); 

e) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); 

f) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/ 
Regulamentul(UE) nr. 1305/2013); 

g) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013); 

h) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/ Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013); 

i) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Regulamentul(UE) nr. 1305/2013). 

 În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuielile neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute 

în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

- costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din 
Regulamentul(UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 
alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; 

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

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

• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Regulamentul(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;  

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din 
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Regulamentul(UE) nr. 1305/2013; 

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

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

• 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. 

• costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme 
de învătământ secundar și superior;  

• costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;  

• costurile cu investițiile.  

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări 
financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate. 

2.4 Principiile şi criteriile de selecţie ale măsurii 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare 

proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecţie. 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai jos menţionate, iar sistemul de 

punctare este următorul: 

 

Nr. crt. Criterii de seleție 
 

Punctaj 
 

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula 
cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor 

Maxim 30 puncte 
 

1.1 Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre acelasi 
formator 

10 

Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre 2 
formatori 

5 

1.2 Cuprinderea în curiculă mai mult de o vizită în teren 10 

Cuprinderea in curicula o singura vizita in teren 5 

1.3 Număr de activități de formare ca referințe* în CV-ul 
formatorului >5 

10 

Formatori cu număr de referințe* între 1-5 5 

*în cazul ofertelor formulate de mai mult de un formator se va lua în considerare numărul 
cel mai mare de referințe 
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2 Principiul implementării eficiente și accelerate a 
proiectului/contractului de formare profesională 

Maxim 25 puncte 
 

2.1 Se vor acorda 25 puncte pentru proiectele care propun o 
durată a implementării de maxim 6 luni. 

25 

2.2 Se vor acorda 10 puncte pentru proiectele care propun o 
durată a implementării de maxim 12 luni. 

10 

3 Eficiența utilizării fondurilor alocate prin calitatea și 
numărul activităților propuse 

Maxim  
20 puncte 

3.1 Proiectul propune utilizarea eficientă a fondurilor 20 

4 Numarul persoanelor din grupul ţintă 
 

Maxim  25 
Puncte 

4.1 Proiectul propune instruirea/ formarea a mai mult de  30 
persoane 

25 

4.2 Proiectul propune instruirea/ formarea a mai puțin 30 
persoane 

5 

Total punctaj  100 puncte 

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 

poate intra la finanțare. Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 

cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face 

crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea se va face în în ordinea 

următoarelor criterii de selecție: 

1. Numărul de persoane propuse a fi instruite/formate 

2. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea 

trainerilor 

3. Numărul de vizite în teren propuse in Cererea de finantare (CS 1.2) 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii de 

finanțare. 

 

Atentie! 

Pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document 

sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti 

proiectului. 
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2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

În cadrul prezentului apel de selectie, valoarea ajutorului public nerambursabil este de maxim 21.143 Euro. 

Valoarea totala a unui proiect depus in cadrul acestei masuri poate fi compusa din valoarea eligibila dar si 

dintr-o valoare neeligibila suportata integral de catre beneficiar. Principiul de bază al finanţării 

nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate şi plătite efectiv) în 

prealabil de către beneficiar. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului - intensitatea sprijinului este 100%. 
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Capitolul 3 - Accesarea fondurilor nerambursabile 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate 

(suportate şi plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 

Un solicitant/beneficiar al GAL, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul 

de stat pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014 - 

2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  

Apelul de selecţie se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de depunerea proiectelor. 

Apelul de selecţie se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor, numai în situaţia în care acest apel de selecţie va conţine toate prevederile şi informaţiile care 

au făcut obiectul ultimului apel de selecţie, cu excepţia alocării financiare, fiind astfel respectat principiul 

transparenţei. 

Data lansării apelului de selecţie este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL, în conformitate cu procedurile 

interne ale GAL. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai 

târziu de ultima zi a acestei sesiuni. 

3.1 Completarea, depunerea,selecția dosarului Cererii de Finanţare  

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

conform listei documentelor prezentate la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi scanate și depuse în format 

electronic pe CD alături de dosarul fizic un exemplar original şi 2 exemplare copii. 

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

format electronic, la adresa www.tara-zarandului.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenţie! 
 

Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul 
standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 
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Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
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3.1.1 Completarea Cererii de Finanțare 

Apelul de selecție și Ghidul solicitantului, care stau la baza completării Cererii de finanţare sunt disponibile 

în mod gratuit pe site-ul GAL ,,Ţara Zarandului” www.tara-zarandului.ro . 

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

vigoare la momentul lansării cererii de proiecte) şi anexează documentele administrative şi tehnice care sunt 

cerute de acest formular. Odată finalizată, cererea de finanţare împreună cu documentele ataşate, 

se constituie în „dosarul cererii de finanţare”. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea 

secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la 

respingerea Dosarului Cererii de Finanţare. 

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

completate de mână. Dosarul Cererii de Finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. crt. Titlul documentului Nr. pagină (de la….până la….) 

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

acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care 

va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul 

contribuie la realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 

Dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform 

Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de Finanţare), va fi scanat pe CD/DVD (vor fi ataşate 2 CD/DVD - 

uri) și depus fizic un exemplar original şi două exemplare în copie, la sediul GAL, Comuna Crişcior, Str. 

Monumentului, Nr. 18, Jud. Hunedoara, până la data şi ora limită menţionată în apelul de selecţie. 

 

 

 

 

 

Atenţie 

Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat cu toate paginile numerotate manual în ordine 

de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde n este numărul total al paginilor din 

dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Atenţie ! 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare"  care fac parte 

integrantă din Cererea de Finanţare, precum şi conţinutul acestora. Se vor completa numai informaţiile 

solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori).Completarea anexei la Cererea de Finanţare este 

obligatorie. 
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Important! 

Documentelor atașate Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei 

documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare), împreună cu forma editabilă și scanată a 

Cererii de Finanțare se vor salva pe suport CD/DVD. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului 

(paginare, mențiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, la o rezoluție de minim de 200 

dpi în fișiere format PDF. 

Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să 

conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să 

fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să 

fie mai mare de 128 de caractere.  

3.1.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare 

Verificarea Cererilor de Finanţare se face la: 

➢ GAL Ţara Zarandului și la OJFIR/CRFIR pentru toate cererile de finanţare;  

➢ AFIR nivel central, pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj. 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul 
unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL va aplica criterii de selecție adecvate  în 
conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 
specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au 
fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de 
proiect depus. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 
verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei Cereri de 
finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate 
la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să îndeplinească 
cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să contribuie la atingerea obiectivelor 
stabilite în SDL. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care 
au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-
2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat 
neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și 
categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să 
fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de 
vedere al raportului preţ – calitate  şi al rentabilităţii. 
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Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa măsurii din SDL. 

Localizarea proiectului/investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să 
fie efectuate pe teritoriul GAL. 

Solicitantul depune cererea de finanţare împreună cu toate anexele acesteia,  la GAL, împreună cu 
documentele originale (pentru care a ataşat copii).  Personalul GAL  înregistrează cererea de finanțare în 
Registrul de Înregistrare a Cererilor de finanțare, iar solicitantul primește un număr de înregistrare. 
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 3 zile lucrătoare sau 7 zile lucrătoare (în cazul 
solicitării de informații suplimentare) de la data depunerii Cererii de finanţare. 

Daca cererea de finanțare este conformă se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. 

Dacă Cererea de finantare este eligibila se continuă cu evaluarea și punctarea criteriilor de 
selecție.Verificarea criteriilor de selecție si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finantare se va face de 
catre aceeasi experti GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finantare declarate eligibile și 
acceptate pentru verificarea criteriilor de selecție, pe baza Cererii de finantare, inclusiv anexele tehnice si 
administrative depuse de solicitant și dupa caz, a informațiilor suplimentare solicitate. Termenul de verificare 
a eligibilității si selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere a 
proiectelor. 

În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune utilizarea de 
către experții evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (de exRegistrul debitorilor, 
Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), se va proceda astfel: 

- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile menționate în 
cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 

- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea 
documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul unei adrese de 
transmitere, rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării. 
 

1. Verificarea conformităţii 

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează în baza 

Fişei de verificare a conformităţii (disponibilă pe site – ul www.tara-zarandului.ro ) 

Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 

- dacă este corect completată; 

- prezentată atât în format tipărit cât și în format electronic; 

- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul original și două 

copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

Erorile de formă sunt erorile facute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt 

descoperite de experții verificatori , dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către 

aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de 
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finanțare. În cazul în care expertul verificator descopera o eroare de formă, cererea de finanțare nu este 

considerată neconformă. Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare nu este considerată eroare de 

formă. Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) și pe CD/DVD urmând ca CD-

ul/DVD-ul să fie retransmis în termen de maxim 3 zile lucrătoare.  

După evaluarea conformității, solicitantul este invitat să revină la sediul GAL (în maxim 3 zile lucrătoare) 

pentru a fi înștiințat dacă cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității.  

Solicitantul are obligația de a lua la cunostință prin semnatura fișa de verificare a conformității. 

O cerere de finanțare declarată neconformă de două ori pentru același apel de selecție nu va mai fi acceptată 

pentru verificare. De asemenea o cerere de finanţare declarată conformă şi retrasă de către solicitant de 2 

ori sau restituită ca neeligibilă de două ori nu va mai fi acceptată la verificare la GAL. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

- Cererea de finanțare este declarată conformă; 

Dacă Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

 

 

 

 

 

2. Verificarea eligibilităţii 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul GAL. Pentru verificarea eligibilității, 

experţii GAL vor utiliza Fișa de evaluare a criterilor de eligibilitate  specifică Măsurii 1.2/1C - Transfer de 

cunoștințe, formare și învățare continuă. 

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport letric, 

prin completarea Fişei de verificare a  eligibilităţii (disponibilă pe site – ul www.tara-zarandului.ro ). 

Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare constă în: 

➢ verificarea eligibilităţii solicitantului; 

➢ verificarea condiţiilor de eligibilitate a proiectului; 

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

➢ informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 

➢ prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard 

(nu sunt conforme); 

Atenție! 

GAL Ţara Zarandului  și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă 

dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul 

verificărilor şi implementării proiectului, se constată de către GAL Ţara 

Zarandului şi AFIR că este necesar. 
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➢ în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale. 
Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la 

care se află în evaluare cererea de finanțare a solicitantului, în funcție de natura informațiilor solicitate. 

Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

momentul luării la cunoștință de către solicitant, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la 

comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea 

de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a 

căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte 

instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul 

depunerii cererii de finanțare. 

Clarificările admise vor face parte integrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat.  

După verificare pot exista două variante: 

➢ Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

➢ Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă; 

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, poate 

redepune o singură dată, aceeași Cerere de Finanțare în cadrul unei sesiuni de depunere a proiectelor la 

GAL, dar în această situație procedurile de evaluare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție 

vor fi reluate. 

 

3. Verificarea criteriilor de selecţie 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare, în 

documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid. 

Atenție! 

În lipsa unei confirmări, în cazul în care solicitarea se face pe cale poştală, se va transmite 

prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită 

de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă 

solicitarea este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ziua în care a fost expediată. În calcularea perioadei nu se vor lua în 

considerare data luării la cunoștință/ data comunicării în cazul lipsei confirmării de primire 

și data trimiterii răspunsului către  GAL. 
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Concluzia privind evaluarea Cererii de Finanțare. 

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

următoarele situaţii: 

➢ proiectul este neeligibil; 

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

suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

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

suma alocată pentru sesiunea respectivă; 

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

 

După finalizarea verificărilor de către experți pot apărea diferențe de rezultat al verificării între experți. În 

cazul în care se constată diferențe între evaluarea făcută de expertul 1 (2 ochi) și cea făcută de expertul 2 (4 

ochi), acestea se mediază de către managerul GAL, decizia sa fiind finală. În cazul în care între opinia comună 

a experților și opinia managerului GAL există divergențe, medierea este făcută in cadrul Consiliului Director, 

decizia acestuia din urmă fiind cea finală. Decizia finală luată în procesul de mediere va fi justificată prin 

menționarea argumentelor relevante în cadrul rubricii Observații din Fişa de Eligibilitate sau a Fişa de 

evaluare a criteriilor de selecţie a proiectului. 

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD), care au fost declarate neeligibile de 

către GAL, se restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 

exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la 

GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare 

refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza 

Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul 

original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată, pentru 

eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).  

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de finanțare se 

realizează la cerere pe baza de proces verbal de restituire incheiat in 2 exemplare semnate de ambele părţi. 

3.1.4. Selecţia  proiectelor  

Selecţia proiectelor 

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

XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către 

DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 
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Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde 

obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund 

obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

Comitetul de Selecție GAL a proiectelor este format din 7 membri titulari (2 membri publici şi 5 membri 

privaţi) și 7 membri supleanți (2 membri publici şi 5 membri privaţi). 

În condițiile în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție și Comisia de Contestații nu poate participa, 

din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face de către președinte prin 

convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Dacă nici membrul supleant 

nu poate participa la întâlnire, atunci deleagă alt membru supleant. În cazul a trei absențe consecutive ale 

unui membru acesta va fi exclus, urmând să fie înlocuit de supleantul prin Hotărârea Consiliului Director. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații 

- de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 

- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 

- de a studia rapoartele de evaluare și de a selecta proiectele care vor fi finanțate; 

- consemnarea de către secretar în minute și rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecție 

și Comisiei de Contestații. 

Important! Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți GAL) 

vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. În cazul serviciilor 

de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi semnate și de către experții GAL. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

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

prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de 

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

conform legislației naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții 

cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație 

pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin 

următoarele aspecte: 

- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării); 
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- Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 

și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 

persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor 

proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să 

se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 

Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL şi parcurge următoarele etape: 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai 

puțin de 25%. Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la întâlnirile Comitetului de 

Selecție vor lua parte și reprezentanții CDRJ: responsabilul cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv și 

coordonatorul CDRJ sau un consilier desemnat de coordonator. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat de 

către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau 

public, rural sau urban – cu respectarea procentelor minime obligatorii. Reprezentantul CDRJ avizează 

Raportul de selecție asigurându-se de faptul că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat 

corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL și 

condițiile de transparență aplicate de GAL (inclusiv în cazul prelungirii sesiunii de depunere). Raportul de 

selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al 

Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră în 

Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de persoana juridică, noul 

reprezentant legal/persoana mandatată de persoana juridică va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. 

Etapa I: După finalizarea verificărilor cu precizarea că termenul de verificare a eligibilității si selecției este de 

maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, GAL întocmeste lista 

proiectelor eligibile, neeligibile, neconforme şi retrase, punctajul aferent acestora, eventualele criterii de 
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departajare, reprezentând Raportul de evaluare al proiectelor care va fi pus la dispoziția Comitetului de 

selecție. 

Etapa II: În a doua etapă Comitetul de Selecţie elaborează un Raportul intermediar de selecție asupra 

rezultatelor sesiunii,  care include toate proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, 

proiectele neeligibile, fiind publicat  pe site www.tara-zarandului.ro  

Etapa III : Solicitanţii care nu sunt de acord cu rezultatul Raportul de selecţie intermediar pot depune în scris 

contestaţii. Contestaţiile pot fi depuse în termen 5 zile calendaristice de la primirea notificării privind 

rezultatul selectării proiectelor sau 5 zile calendaristice de la de la momentul publicării Raportului de selecţie 

intermediar pe site-ul GAL. 

Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul Asociației Intercomunitare ”Țara Zarandului” 

LEADER GAL. 

Dupa finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor, GAL va pune la dispoziţia Comisiei de Soluţionare 

a Contestaţiilor toate documentele aferente evaluării proiectelor, raportul de selecţie intermediar şi 

contestaţiile depuse de solicitanţi. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţilor este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: un președinte, un 

secretar, un membru, pentru fiecare funcție în parte fiind prevăzut un supleant. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea 

proiectului depus şi punctarea unui /unor criterii de selecţie. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 15 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 15 zile 

lucrătoare dacă la nivelul Comisiei de Solutionare a Constestatiilor se analizează contestaţiile depuse pe două 

sau mai multe măsuri, daca numarul de contestatii depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a 

contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va întocmi un raport final de soluţionare al contestaţiilor şi va notifica 

Solicitantul cu privire la rezultatul contestaţiilor. Raportul de contestaţii va fi publicat pe site-ul GAL. 

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data postării pe site a Raportului final de contestaţii, se va proceda 

la procesul de selecţie finală al proiectelor. 

Etapa IV: se elaborează și se publică Raportul de selecție, care include toate proiectele eligibile și selectate, 

proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în urma contestațiilor (dacă 

e cazul) și proiectele retrase.  

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de Selecție 

(intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și prezența reprezentanților CDRJ.  

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție 
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final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o 

persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție 

aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au 

intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a 

atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate depuse la AFIR, precum 

și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare. 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul www.tara-

zarandului.ro  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie. 

Utilizarea fondurilor disponibile și selecția proiectelor după ultimul apel de selecție lansat de GAL 

La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri 

disponibile/măsură provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea 

contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru Cereri de 

finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR). 

Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de 

către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de selecție sau la următorul apel 

de selecție. 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage 

și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care 

nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de 

către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate 

fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest 

sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu 

respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în 

limita fondurilor disponibile. 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a fost 

alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL. 

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va 

menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de 

finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a 

neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte 

declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea 

Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de 

selecție (avizare și publicitate). 
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În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus niciun 

proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte 

măsuri.  

 

3.1.5 Eligibilitatea la nivelul  AFIR    

AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii 
proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate. Cererile de finanțare selectate de GAL 
vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN-OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de 
formular corespunzător cererii de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități 
corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a Ghidului SM 
19.2 și transmit cererile de finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor 
teritoriale ale AFIR, respectiv:  
 
- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum 
și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și proiectele cu sprijin 
forfetar și proiectele de servicii.  

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la 
Raportul de selecție întocmit de GAL din care să reiasă statutul de proiect selectat (după parcurgerea etapei 
de depunere și soluționare a contestațiilor), astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea 
acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. În cazul în care după parcurgerea perioadei de 
contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni 
Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată 
și semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care vor 
fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor 
etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final 
de selecție la data semnării Notei. În acest caz, termenul de 15 zile lucrătoare de depunere a proiectelor la 
AFIR se calculează de la data Notei. 

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care 
proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza 
căruia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric.La depunerea proiectului la OJFIR 
trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate 
împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată. Cererea de 
finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 
exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al 
Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia 
solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu 
originalulʺ. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte 
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obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea verificării 
conformității. Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se 
va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt 
atinse prin proiect, conform Anexei I a Ghidului SM 19.2. Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict 
al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare 
conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un 
singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 

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

fie însoțite în mod obligatoriu de dosarul administrativ care conține: 

➢ Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ prin 

completarea Formularului 3; 

➢ Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ prin 

completarea Formularului 3; 

➢ Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul; 

➢ Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea etapei 

de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului suplimentar (dacă este cazul), în cadrul 

căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ; 

➢ Copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție 

(dacă este cazul); 

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

privind evitarea conflictului de interese (formular propriu); 

➢ Copie a Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ; 

➢ Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 

* Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren 

(dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două sau trei 

formulare, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele 

aferente celor trei etape de verificare. Acestea se vor depune și în format editabil, electronic. 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul 
OJFIR/CRFIR.  
În cazul în care în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare (inclusiv cele emise 

de către GAL) se constată erori de formă sau erori materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete 

- inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice 

proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), 

expertul OJFIR/CRFIR va solicita documente sau informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR vor solicita 

documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării proiectului, către 

GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum 5 
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(cinci) zile lucrătoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL, dar nu mai mult de 7 (șapte) 

zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Prin exceptie, in cazul în care solicitarea 

de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție 

publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul precizat în 

adresă, urmând ca acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de către instituția publică 

în termenele legale sau procedurale specifice instituției respective. 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de 

proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat 

verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului 

(E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în 

domeniile de intervenție și indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv 

cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a 

încadrării proiectului (formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la 

Cererea de finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat 

eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu documentele 

solicitate în vederea contractării. 

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale căror cereri de 

finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile, precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor 

fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. 

După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la 

existența unor posibile erori de verificare a cerințelor privind încadrarea proiectului și a criteriilor de 

eligibilitate și de selecție. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele 

respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ neeligibile/ eligibile și neselectate. 
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Capitolul 4 - Contractarea fondurilor 

Prevederi generale 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este cazul 

(pentru proiectele de investiții), experții CRFIR/OJFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare 

a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde 

condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de 

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

Documentele necesare încheierii contractului de finantare pot fi depuse de solicitanţi la OJFIR, în orice 

situație, indiferent de tipul solicitantului, urmând ca acesta să facă transmiterea către CRFIR. 

Pentru cazurile în care beneficiarii nu pot depune documentele solicitate de AFIR, în termenele şi condiţiile 

precizate în notificarea E6.8.3L, aceştia pot beneficia de prelungirea termenelor iniţiale, după cum urmează: 

a. Dacă beneficiarul nu prezintă documentele obligatorii necesare pentru semnarea contractului de finanţare 

în termenul specificat în Notificarea E6.8.3L şi nici nu anunţă Autoritatea Contractantă în această perioadă, 

OJFIR/CRFIR, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului specificat în Notificarea E6.8.3L, va 

notifica beneficiarul cu privire la posibilitatea depunerii de documente în vederea acordării unei prelungiri. 

Beneficiarul are la dispozitie 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a notificării, dar nu mai mult de 7 

zile lucrătoare de la comunicarea notificării de către AFIR, pentru a raspunde acestei notificări și pentru a 

prezenta motivele depășirii termenului (inclusiv documente justificative)  din notificarea E6.8.3L. 

și 

Dacă beneficiarul anunţă Autoritatea Contractantă, în scris, în termenul specificat în Notificarea E6.8.3L, 

imposibilitatea depunerii în termen a documentelor solicitate de AFIR pentru încheierea Contractului de 

finanțare, prezentând motivele obiective care au determinat această întârziere, expertul din cadrul 

compartimentului evaluare OJFIR/ CRFIR căruia i s-a repartizat solicitarea, va analiza posibilitatea acordării 

unei prelungiri. 

Prelungirea pentru situaţiile prezentate în cadrul punctului a. se acordă pentru cel mult 90 zile calendaristice 

şi doar dacă este justificată și susținută de documente doveditoare. În acest sens, OJFIR/CRFIR va elabora și 

supune aprobării Directorului OJFIR/ Directorului General Adjunct CRFIR, Nota de aprobare/ neaprobare 

privind prelungirea termenelor din Notificarea E6.8.3L și va notifica beneficiarul cu privire la acceptarea/ 

neacceptarea, după caz, a prelungirii. În cazul neaprobării prelungirii, solicitantul poate contesta Nota de 

neaprobare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Notei, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la 

comunicarea notei de către AFIR. Contestația se depune la CRFIR și se soluționează de către AFIR central sau 

la un alt CRFIR decat cel unde a fost depusă  contestaţia, în baza unei note aprobate de Directorul General 

AFIR sau Directorul General Adjunct AFIR mandatat de Directorul General al agentiei, în acest sens.  
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b.  Pentru situații excepționale documentate și fundamentate generate de cauze impredictibile (cazuri de 

imposibilitate temeinic dovedite, schimbare de legislație care impune termene mai lungi pentru obținerea 

unor avize/ autorizații etc.), beneficiarilor li se poate acorda încă un termen de 180 de zile calendaristice în 

plus față de prelungirea acordată la punctul „a”, doar cu aprobarea Directorului General al agenției.  

Astfel, în situaţia în care beneficiarii nu se încadrează în prelungirea acordată la punctul „a”  pentru a depune 

documentele solicitate, aceștia pot beneficia de prelungirea pentru situaţii excepţionale, menţionată la 

prezentul punct, numai după parcurgerea etapelor menționate la punctul “a”, raportate la termenul maxim 

acordat pentru prima prelungire.  

Nota de aprobare privind prelungirea termenelor întocmită de OJFIR/CRFIR, însoţită de documentaţia depusă 

de beneficiar pentru fundamentarea solicitării de prelungire, vor fi transmise pentru analiză direcţiei de 

specialitate de la nivel AFIR central care gestionează tipul de operațiune ce face obiectul prelungirii. După 

finalizarea analizării documentaţiei la nivel central, “Nota de aprobare privind prelungirea termenelor”, 

însoţită de o notă întocmită şi aprobată de către direcţia de specialitate la nivel de Director General Adjunct 

AFIR, din care rezultă oportunitatea sau nu a prelungirii  termenelor solicitate de beneficiar, vor fi înaintate 

Directorului General al AFIR, în vederea aprobării. După aprobarea notei către Directorul General AFIR, 

expertul compartimentului evaluare OJFIR/CRFIR va notifica beneficiarul cu privire la acceptarea/ 

neacceptarea, după caz, a prelungirii.   

c. În situația în care beneficiarii constată că nu se pot încadra în termenul de prelungire acordat la punctul b, 

pentru prezentarea documentelor obligatorii, termenul de prelungire menţionat la punctul b se poate 

suplimenta cu numărul de zile necesare în funcție de situația prezentată de beneficiar, dar nu mai mult de 7 

luni. 

Astfel, pentru fundamentarea solicitării prelungirii beneficiarul va prezenta o adresă emisă de ANPM din care 

să rezulte faptul că proiectul se află în procedura de evaluare a impactului de mediu. 

Aprobarea suplimentării termenului menţionat la punctul b cu numărul de zile necesare obţinerii 

avizelor/autorizaţiilor se va realiza cu respectarea fluxului aprobat în cadrul acestui punct. 

Atenţie! 

Beneficiarii care solicită prelungiri pentru depunerea documentelor necesare contractării, vor fi informaţi cu 

privire la riscul generat de întârzierea în contractare, care poate afecta durata de execuţie a contractului de 

finanţare (după caz). Dacă de la momentul transmiterii notificării E6.8.3L şi până la momentul semnării 

contractului de finanţare, potrivit reglementărilor europene și naționale aplicabile, termenul scurs afectează 

durata de execuție a contractului, în sensul diminuării acesteia, ultima tranşă de plată se va depune conform 

prevederilor contractului de finanţare corelata cu data limită privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate din 

FEADR 2014-2020. 

În cazul proiectelor de servicii, orice prelungire aprobată nu poate depăși termenul inițial cu mai mult de 15 

zile calendaristice. 
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În situația în care solicitanții nu depun documentele necesare contractării în termenul precizat în notificarea 

E6.8.3L/ în termenul precizat ca urmare a prelungirilor acordate, OJFIR/ CRFIR transmite notificările de 

neîncheiere a contractelor de finanțare în termen de 3 (trei) zile lucrătoare (include şi termenul necesar 

aprobării de către Directorul OJFIR/DGA CRFIR, după caz)  de la expirarea termenului de răspuns al 

solicitantului la notificarea AFIR / de la expirarea prelungirii acordate la punctul “b” (include şi numărul de 

zile suplimentare acordat). 

În cazul în care solicitanţilor nu li se aprobă prelungirea, experţii OJFIR/ CRFIR vor transmite acestora 

notificările de neîncheiere contract în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru 

depunerea contestaţiilor, respectiv de la finalizarea fluxului de soluţionare a contestaţiilor, pentru situaţiile 

în care solicitanţii au depus contestaţii ca urmare a deciziei de neaprobare a prelungirii. 

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 

de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea și 

selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de 

stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).  

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor utiliza 

modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de 

finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis 

aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–01)/Manualului de 

procedură pentru implementare – Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de 

finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse 

prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice submăsurilor 

naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SD L (de ex., durata de execuție a contractului/ deciziei, 

respectiv durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri, valoarea contractului, respectiv 

cuantumul tranșelor de plată, procentul aferent producției comercializate),  formularele din cadrul 

manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu 

corespundă cu măsura aprobată prin SDL.  

Verificarea conformității copiei cu originalul pentru documentele atașate în copie la cererea de finanțare și a 

documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare, în cazul proiectelor de 

investiții/sprijin forfetar, se va realiza la nivelul aceleiași structuri care a evaluat proiectul, respectiv: 

- la nivelul OJFIR pentru proiectele cu achiziții simple (fără construcții-montaj), proiectele cu sprijin 

forfetar și proiectele de servicii (indiferent de tipul de beneficiar: public/privat); 

- la nivelul CRFIR pentru proiectele cu construcții-montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și 

proiectele de investiții care pot fi asimilate obiectului de activitate al serviciilor de specialitate de la nivelul 

CRFIR, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR. 

Dacă se constată neconcordanțe care pot afecta condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție nu se 

semnează contractul de finanțare. 
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Pentru toate proiectele eligibile și selectate în cadrul submăsurii 19.2, în etapa de contractare experții CRFIR 

verifică dubla finanțare cu proiectele depuse pe submăsurile naționale. Verificarea se realizează în bazele de 

date ale AFIR astfel: 

Dacă solicitantul se regăsește în sistem cu un proiect înregistrat în cadrul altei măsuri/submăsuri din PNDR, 

dar statutul este retras/ neconform/ neeligibil/ eligibil fără finanțare, acesta poate fi finanțat prin submăsura 

19.2. Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finantare (mai există o cerere neretrasă) la nivelul AFIR, 

se va solicita o copie a proiectului structurii AFIR care îl instrumentează și se va verifica dacă proiectul prevede 

obiective de investiții (operațiuni/ acțiuni și cheltuieli) identice. În acest caz, solicitantul va fi contactat/ 

notificat (printr-o adresă) în maxim 2 (două) zile lucrătoare pentru a i se solicita decizia cu privire la proiectul 

pentru care se alege finanțarea. Beneficiarul are la dispoziție 2 (două) zile lucrătoare pentru a răspunde 

solicitării. În funcție de răspunsul acestuia, AFIR menține în contractare fie proiectul depus la nivel de GAL în 

cadrul submăsurii 19.2, fie proiectul depus prin sesiunea lansată la nivel național (inclusiv ITI) pentru 

submăsura respectivă. Pentru proiectul la care se renunță, AFIR va transmite Notificarea de neîncheiere 

contract (formular C0.2L). Dacă în urma verificărilor nu sunt identificate aspecte care să conducă la concluzia 

cu privire la dubla finanțare a investițiilor propuse (amplasamentul investiției, oportunitatea, necesitatea 

investiției etc. diferă), proiectul propus își va continua fluxul procedural de contractare.  

De asemenea, dacă beneficiarul se regăsește în sistem cu același proiect (cu operațiuni/ acțiuni și cheltuieli 

identice) contractat în cadrul altei măsuri/submăsuri din PNDR, atunci proiectul este respins și se transmite 

Notificarea de neîncheiere de contract C0.2L.  

După primirea dosarelor administrative ale cererilor de finanțare ce urmează a fi contractate, la nivelul CRFIR 

se efectuează reverificarea criteriilor de eligibilitate și selecție în vederea contractării.  

În situația în care se constată neîndeplinirea a cel puțin unui criteriu de eligibilitate, proiectul devine neeligibil 

și se întocmește și se transmite Notificarea de neîncheiere contract/ decizie de finanțare (formularul C0.2L 

beneficiarului și GAL-ului în termen de 1 zi lucrătoare de la data aprobării de către Directorul CRFIR. 

În cazul transmiterii Notificării de neîncheiere contract/ decizie de finanțare, solicitanții au dreptul de a 

depune contestaţii în termen de 15 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a notificării, dar nu mai mult 

de 17 zile lucrătoare de la comunicarea notificării. În calcularea perioadei nu se vor lua în considerare data 

luării la cunoştinţă a notificării/data comunicării notificării şi data transmiterii de către beneficiar a 

răspunsului către AFIR.Contestațiile legate de neîncheierea contractului de finanțare se vor soluționa de către 

experții de la nivel AFIR central, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. După 

soluționarea contestației, AFIR central informează CRFIR, solicitantul și GAL cu privire la rezultatele acesteia. 

În situaţia în care pe parcursul etapei de reverificare a condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie, se 

constată şi alte nereguli (cheltuieli neeligibile etc.) care modifică valoarea finanţării publice acordată de 

Autoritatea Contractantă, comunicată prin notificarea E6.8.3L, beneficiarul va fi notificat cu privire la  

neregulile constatate. În notificare se va menţiona  şi suma în euro cu care a fost diminuată valoarea finanţării 

publice, respectiv  valoarea finanţării publice rezultată ca urmare a diminuării sumei şi care va fi menţionată 
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în contractul de finanţare, ce urmează a fi semnat de AFIR cu beneficiarul. Faţă  de notificarea comunicată, 

beneficiarul poate depune contestaţie la CRFIR/AFIR, în termen de 15 zile lucrătoare  de la confirmarea de 

primire a notificării, dar nu mai mult de 17 zile lucrătoare de la comunicarea notificării. 

Dacă în urma verificării criteriilor de selecție ale proiectelor depuse la AFIR în cadrul submăsurii 19.2 se 

constată erori cu privire la acordarea punctajelor, se vor respecta aceleași prevederi ca în etapa de evaluare. 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul 
euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv 
anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene 
http://www.ecb.int/index.html;  

− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei 
plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează 
plata respectivă. 

 

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare. 

Odată cu semnarea contractului se înmânează beneficiarului și Nota de îndrumare corespunzătoare tipului 

de proiect propus. De asemenea, beneficiarul va depune Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, conform modelului de pe site-ul AFIR, care se va atașa la dosarul administrativ al contractului de 

finanțare. 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin submăsura 19.2, CRFIR are obligația 

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

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

aceleiași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.  

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

finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar copie, în format 

electronic (CD). Experții CRFIR vor transmite copia electronică a dosarului cererii de finanțare către SLIN OJFIR 

unde a fost depus proiectul pentru a fi restituită beneficiarului.   

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

dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică 

suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și 

derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal 

printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția 

instanței judecătorești. 
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Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin forfetar) a 

contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în măsură să ajute 

la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.  

4.1 Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele de servicii 
 

Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie să prezinte în 

mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele 

documente: 

- Document de la bancă/ Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ Trezoreriei, codul  IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

- Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca AFIR să 
solicite instituției abilitate conform legii, extrasul de pe cazierul judiciar2 (certificatul de cazier judiciar 
trebuie să fie fără înscrieri privind sancțiuni penale în domeniul economico - financiar); în situaţii 
excepţionale notificate de AFIR, cazierul judiciar poate fi solicitat beneficiarului; 

- Declarație prin care reprezentantul legal al beneficiarului își exprimă consimțământul ca AFIR să 
solicite instituției abilitate conform legii, certificatul de atestare fiscală valabil, care să ateste lipsa 
datoriilor scadente fiscale şi sociale3 (în cazul în care în urma obţinerii de către AFIR a certificatului 
de atestare fiscală beneficiarul figurează cu datorii fiscale si sociale restante, se va solicita, printr-o 
scrisoare de informații suplimentare, prezentarea de către beneficiar a Graficului de reeşalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat); în situaţii excepţionale notificate de AFIR, certificatul de atestare 
fiscală poate fi solicitat beneficiarului;  

- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, 
prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării 
proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de 
Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru 
solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, 
că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului) 
sau 

- În cazul persoanelor juridice de drept public, Actul/ Hotărârea Organului de decizie al entităților 
publice, semnate și ștampilate, din care să reiasă necesitatea și oportunitatea proiectului, precum și 
asumarea faptului că beneficiarul va prevedea cheltuielile în bugetul/ele proprii pentru perioada de 
realizare a proiectului;  
Atenție! Documentele pentru dovedirea și susținerea cofinanțării nu se depun în cazul finanțării 

publice de 100%; 

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). 

 
2 documentul se solicită doar în situaţia în care reprezentantul legal nu şi-a exprimat consimţământul în cererea de finanţare 
3 documentul se solicită doar în situaţia în care reprezentantul legal nu şi-a exprimat consimţământul în cererea de finanţare 
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Pentru proiectele de servicii finanțate prin submăsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de Contract de 

finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum și formularele specifice proiectelor de servicii din 

secțiunea Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2.  

Contractul de finanțare (Formularul C1.1L) se va redacta în limba română, în două exemplare, împreună cu 

două exemplare din anexele acestuia. Contractul de finanţare va avea ataşate următoarele anexe, 

documente care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere juridică: 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurii 

19.2 

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 

Pentru Anexele IV – Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurii 19.2 și V 

– Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR vor fi preluate ultimele variante 

aprobate ale Instrucțiunilor elaborate la nivelul AFIR.  

4.2 Modificarea contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii 
 

Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi modificat, în 

conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai dacă circumstanţele 

executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării Contractului. 

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și întemeiate și doar 

cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale 

misiunilor de audit)/ simplificări) și a situației în care intervin modificări procedurale, când Autoritatea 

Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le 

respecta întocmai. 

Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul 

duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt acceptate modificările 

care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat. Valoarea totală 

eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi depăşită.  
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Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului de finantare, 

inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă pentru modificarea 

Contractului de finanțare” din Manualul de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2, care poate fi 

consultat pe pagina de internet a AFIR . 

Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin: 

• Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR; 

• Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2L) – 
încheiată la nivelul OJFIR; 

• Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.3.10L) – elaborată și transmisă 
de CRFIR. 

 

Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin Contractul de 

finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare. 

I. Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act adițional: 

• Modificările financiare de peste 10% din valoarea totală înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre 
capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, 
fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de finanțare; 

• Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării 
de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate; 

• Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare,  
peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de penalități; 

• Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de 
valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare; 

• Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia (cu excepția 
celor pentru care se acceptă modificarea prin Notă de aprobare); 

• Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la 
Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile calendaristice documentul care atestă că este 
înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

• Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 
49/2015, cu modificările și completările ulterioare) ), situaţie în care, se completează articolul 3 din 
Contractul de finanțare prin adăugarea Alineatului (4) care va avea următorul conţinut:   
”Art. 3(4): Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va 

efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la Contractul 

de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

a) Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, 

anexă la Contractul de finanţare, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii 

dosarelor cererilor de plată.  
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b) Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate 

eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”. 

Pentru beneficiarii care se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările 

ulterioare și care nu își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă 

cheltuielilor eligibile, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 3(4) de mai sus poate fi introdus la momentul încheierii contractelor de 

finanțare, fără a mai fi astfel necesară întocmirea actului adițional pentru decontarea TVA de la 

bugetul de stat. 

• Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării 
Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți așa cum sunt acestea menționate 
în cererea de finanțare). 

 

În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN - OJFIR verifică dacă beneficiarul 

demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor, urmărindu-se inclusiv 

respectarea încadrării în valoarea angajată prin Contractul de finanțare.  

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare: 

• Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;  

• Bugetul indicativ actualizat propus, după caz;  

• Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz); 

• În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, 
plătitor de TVA, se  va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de 
la data când devine plătitor de TVA.  

II. Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de 

aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare: 

• Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 
În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, se verifică dacă: 

- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi 
funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al 
persoanei juridice respective; 

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau Asociaților semnată de către asociați/acționari prin 
care fostul reprezentant este revocat din funcție și decizia de numire a noului reprezentant legal); 

- noul Reprezentant legal al proiectului a depus declarație prin care își exprimă consimțământul ca 
AFIR să solicite instituției abilitate conform legii, extrasul de pe cazierul judiciar; certificatul de cazier 
judiciar trebuie să fie fără înscrieri privind sancțiuni penale în domeniul economico - financiar; 

- a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant legal; 
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- a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către 
beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 41/2016); 

- a fost depusă declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată şi datată de noul 
Reprezentant legal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor. 

 

• Schimbarea adresei sediului social al beneficiarului. 
În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Contractul de finanțare, se verifică 

dacă beneficiarul a depus documentul/documentele care atestă şi fundamentează modificarea însoțit/e de 

datele actualizate. În această situație se verifică raportul RECOM sau alte documente cu valoare echivalentă, 

în funcție de tipul de beneficiar. 

 

• Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare bancare pentru proiectul 
PNDR. 

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise în 

Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, se verifică dacă 

la Nota explicativă beneficiarul a atașat în original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul 

de finanțare/Nota de aprobare  şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente.  

În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al 

contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui 

client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) se  

verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea 

codului IBAN al contului. 

• Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea totală înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia 
dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile. 

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma înscrisă iniţial 

în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea se va realiza 

prin Act Adițional. În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare, se verifică valorile din bugetul rectificat de 

către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare. 

• Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum: 
- modificări ale tipurilor de activități și ale numărului acestora; 
- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final. 
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- modificarea numărului de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 
participanți/ grupă la acțiunile de formare/informare, respectiv maximum 28 de participanți/ 
grupă în cazul acțiunilor de formare); 

- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia; 
- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială 

a contractului; 
În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și graficul 

calendaristic de implementare refăcut.  

• Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul 
implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate, înlocuirea experților 
propuși în cererea de finanțare cu alte persoane sau a locației/ locațiilor stabilite pentru desfășurarea 
activităților cu alte locații, care îndeplinesc aceleași cerințe etc.).  

Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR prin intermediul 

,,Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare, cu aprobarea Directorului 

OJFIR. 

 

Procesul de avizare și aprobare a modificării Contractului de finanțare, respectiv procesarea documentelor 

în vederea întocmirii Actelor adiționale/Notelor de aprobare se va realiza în conformitate cu prevederile 

Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de 

finanțare/deciziilor de finanțare, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (cod 

manual: M 01 – 02). 

Formularele generale utilizate de către experții CRFIR/OJFIR pe parcursul derulării procesului de amendare a 

Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I 

Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02) și 

adaptate, după caz. 

III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notificare privind modificarea 

Contractului de finanțare: 

• modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR/ corelări cu 
legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări) care impun 
modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor; 

• modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea Instrucţiunilor de plată şi de 
achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării 
manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

 

În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări 

procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile (inclusiv modificări de PNDR)/ 

corelări cu legislația relevantă (inclusiv recomandări ale misiunilor de audit)/ simplificări) incidente 
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Contractului, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului de finanțare, prin 

transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.3.10L). 

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR la momentul demarării etapei 

de implementare la care prevederile notificării fac referire. Data intrării în vigoare a modificărilor este data 

aprobării prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respectiv adoptării noilor prevederi 

legislative.  

Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de aprobare/notificare) devine 

parte integrantă a Contractului de finanțare.  

Notă 

În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului 

de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, AFIR va transmite și către GAL o copie 

a acestora.  

 

Beneficiarul poate depune contestație cu privire la decizia privind Actul adițional/Nota de aprobare la 

structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central, cu încadrarea în termenul de 10 zile lucrătoare de la data 

comunicării deciziei privind Actul adițional/Nota de aprobare. Soluționarea contestațiilor depuse de 

beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - 

Sectiunea I: Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (Cod manual M01-

02). 

4.3 Încetarea contractului de finanțare 
 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea 

de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării 

AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare sau în cazul în care se 

constată deficiențe în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în 

conformitate cu prevederile Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil 

acordat (dacă au fost efectuate plăți).  

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din partea 

beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele 

primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului. 

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.  
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Capitolul 5 – Implementarea contractelor/deciziilor de finanțare 

5.1 Derularea contractelor de servicii 

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în 

Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza 

modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării. Acesta trebuie să respecte prevederile 

Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv 

prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice 

proiectului.  

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, 

aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar.  

 

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii 

Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. Principalele 

documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare sunt:  

• Raportul de activitate  intermediar și/sau final, care se verifică conform prevederilor prezentei 
proceduri; 

• Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în funcție de tipul de 
beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR /CRFIR; 

• Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare plăți.  
 

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic de 

implementare și pe baza rapoartelor de activitate transmise de beneficiar.  

 

5.2 Verificarea pe teren a activităților aferente proiectelor de servicii 

 

Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un grafic 

calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul depunerii cererii de 

finanţare până la momentul semnării contractului poate fi diferit față de anticiparea inițială, poate fi necesară 

o actualizare a acestuia ulterior semnării Contractului.Astfel, după semnarea Contractului de finanțare, cu 

minimum 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primului eveniment/primei activități din cadrul 

proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă  

locul de desfășurare a activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute. Acest document 

va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare.  

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, beneficiarul va 

preciza în cadrul Graficului de realizare a proiectului și numărul de rapoarte de activitate pe care le va depune, 

precum și data depunerii acestora (săptămâna și luna).   
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Verificările pe teren vor fi realizate doar pentru proiectele de servicii care vizează activități care implică un 

anumit grup țintă (de ex. acțiuni de formare profesională/ dobândirea de competențe/ activități 

demonstrative/ informare). .  

Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități 

demonstrative/informare, vizitele pe teren se realizează la locul de desfășurare a evenimentelor. Beneficiarul 

va avea în vedere faptul că este obligat să prezinte la vizita pe teren toate documentele care vizează proiectul 

în cauză.  

Experții din cadrul SL sau SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi necesară 

înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. În cazul unor sesizări, experții SL sau SLIN CRFIR pot realiza inclusiv 

vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare prealabilă, pentru verificarea documentelor care 

vizează implementarea proiectelor. 

Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul SLIN OJFIR. Cei doi experți desemnați de 

către șeful SLIN OJFIR efectuează cel puțin o vizită pe teren în timpul derulării unui contract de finanțare. 

Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de 

efectuarea acesteia. 

Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul beneficiarului va avea 

obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de beneficiar/în cadrul proiectului 

(manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, administrator etc.).  

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea Contractului de 

finanțare.  

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 (doi) experți din cadrul SLIN OJFIR (sau, după caz, SLIN CRFIR/SL) completează 

”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După verificarea pe teren consemnată în „Fișa de verificare pe 

teren” (formular D1.1L), experții vor completa Secțiunea „Concluzii“ din acest formular. Aici se precizează 

dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu, iar rezultatul verificării poate fi: 

• „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”); 

• „neavizat” (dacă o parte din căsuțe au bifa „NU”). 
În cazul în care, în urma verificării pe teren, experții SLIN – OJFIR  acordă viza “neavizat”, aceștia vor detalia 

motivele pentru care au  acordat această viză. Dacă o parte dintre activități au fost neavizate, acestea pot fi 

refăcute și cuprinse în Raportul de activitate revizuit sau în cadrul următorului Raport de activitate 

intermediar/Raportului final. 

În situația în care experții SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren la ultima activitate inclusă în graficul 

calendaristic de implementare depus de beneficiar și constată că modalitatea de desfășurare a activității 

(cursului/acțiunii de informare etc.) nu a fost corespunzătoare, întreaga activitate va fi considerată neavizată. 

Această activitate poate fi refăcută până la depunerea Raportului final sau a Raportului final revizuit. 

Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții OJFIR/CRFIR/AFIR și 

unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții care au întocmit-o și de către 

reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință concluziile verificărilor. Reprezentantul beneficiarului 

poate să formuleze observaţii la concluziile verificatorilor din Fişa de verificare pe teren.  
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După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții verificatori.  

 

5.3 Verificarea raportului de activitate (intermediar sau final) 

 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în care solicită 

tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea tranșelor 

intermediare de plată. Rapoartele se depun în format electronic (CD), însoțite de adresă de înaintare, cu 

încadrarea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei activități prevăzută de 

Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.  

Beneficiarii proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2 prezintă cererea pentru prima tranșă 

de plată, însoțită de documentele justificative, în termen de 6 (șase) luni de la data semnării angajamentului 

legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 6 (șase) luni, 

fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR. 

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată. 

Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de 

înaintare, la OJFIR, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea activităților aferente 

proiectului. Eventualele anexe, care nu pot fi scanate, se pot depune letric.  

Rapoartele de activitate intermediare/ final vor conține perioada de referință, descrierea activităților care 

urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora și activitățile pe care le 

desfășoară,inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și 

rezultatele obținute, precum și documente justificative  pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale 

relevante, elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate 

de presă etc.). 

Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi a evenimentului și trebuie să includă rubrici privind numele 

și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături. De 

asemenea se va indica durata evenimentelor și locul  de desfășurare. Experții responsabili de realizarea 

evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea confidențialității asupra datelor înscrise în listele de 

prezență și de a le furniza doar beneficiarului și reprezentanților Autorității Contractante.    

Atenție!  

- Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, la alte 

evenimente care vizează aceeași tematică (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de 

programare 2007 - 2013). Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza în baza declarației pe propria 

răspundere, semnată de către fiecare participant la evenimentele organizate în cadrul proiectului, care va fi 

atașată la Raportul de activitate. 

- Nu este permisă realizarea unor studii, monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul 

elaborării unor studii sau monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în cadrul 

altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțată printr-un proiect derulat în perioada de 

programare 2007 - 2013). 
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- Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor 

proiecte cu tematică similară, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv 

finanțate printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013). 

 

Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/informare, 

expertul SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de prezență la aceste activități au completat 

și chestionarele de evaluare. Dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici de 3, 

activitatea nu va fi avizată. În acest caz, Raportul va fi avizat parțial/ neavizat, expertul va înscrie în rubrica 

,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, cheltuielile aferente acestora 

nu vor fi decontate. 

Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate final va cuprinde 

toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată. 

În cazul Rapoartelor de activitate care includ activități care au făcut obiectul verificării pe teren, Experții SLIN 

OJFIR vor urmări ca activitățile care nu au fost avizate la verificarea pe teren (prezintă bifa ”NU” în cadrul 

“Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de activitate (intermediar sau final) ca realizate, 

fiind în acest fel excluse de la plată. 

Concluzia verificării (avizat/ avizat parțial/ neavizat) menționată în Raportul de activitate (intermediar/final) 

este comunicată beneficiarului de către expertul SLIN OJFIR în termen de maximum 6 (șase) zile lucrătoare 

de la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/ avizare parțială/ 

neavizare a Raportului de activitate (intermediar/final). 

În cazul avizării parțiale/ neavizării, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul  de activitate 

intermediar/final (ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de 

verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la primirea înștiințării. În cazul avizării parțiale/ neavizării a Raportului final de activitate, 

termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucrătoare. Fluxul 

procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale.  

Raportul de activitate (intermediar/final) poate fi redepus o singură dată. În situația în care, după 

redepunerea Raportului de activitate, se constată că  beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, Raportul de 

activitate va fi avizat. În situația în care se constată că beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR sau nu a 

exclus din Raport activitățile neavizate, Raportul de activitate nu va fi avizat/ va fi avizat parțial și prin urmare, 

cheltuielile aferente acestor activități neavizate nu vor fi decontate.  

Raportul de Activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată. 

5.4 Achizițiile  
 
În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 
beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile 
de achiziții pentru beneficiari publici (cod manual M01-03.1), fie Manualul operațional de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați (cod manual 
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M01-03), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 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. 

5.5 Plata  
 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea 
conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de 
GAL.  
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L conform 
prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completările ulterioare și anexele 
corespunzătoare.  
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 (DCP) se depune inițial la GAL. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune 
documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale 
ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect), în două exemplare pe suport de hârtie, la care atașează 
pe suport magnetic documentele întocmite.  
În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are 
dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul 
GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării 
contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. 
Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea 
contractului de finanțare.  
GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea 
contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere 
a dosarului de plată la AFIR.  
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.info.  
Pentru proiectele aferente submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente submăsurii în care se încadrează scopul proiectului 

finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. Modelele de formulare care trebuie 

completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, 

Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-

ul AFIR (www.afir.info).  Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se 

încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015, conform dispozițiilor Contractului de finanțare și eventualelor 

modificări ale acestuia.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen 

de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele 

autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 
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La tranșele  de plată finale/ unice/ incluse în eșantionul de verificare se va realiza verificarea menținerii 

criteriilor de eligibilitate și de selecție. În cazul în care în urma verificării menținerii criteriilor de eligibilitate 

se constată că unul dintre ele nu mai este respectat, precum şi dacă există suspiciunea de creare de condiţii 

artificiale pentru obţinerea finanţării, expertul care a efectuat verificarea va întocmi Nota preliminară de 

sesizare a neregulii şi va respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli şi Recuperare Datorii 

al AFIR, versiunea în vigoare.  

În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, 

expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare 

sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim 

stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă, dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă în cadrul 

Raportului de selecție al GAL se regăsește doar un singur proiect, în speță proiectul în verificare, se va analiza 

dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim pentru selectarea unui proiect stabilit 

de către GAL pentru sesiunea respectivă. Dacă punctajul este mai mic, se propune rezilierea contractului de 

finanțare, dacă nu, proiectul își continuă implementarea fără intocmirea Notei preliminare de sesizare a 

neregulii. 

Pentru proiectele aferente submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente submăsurii în care se încadrează scopul proiectului 

finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) 

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

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 

49/2015, conform dispozițiilor Contractului de finanțare și eventualelor modificări ale acestuia.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen 

de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele 

autorizate și rambursate în cadrul proiectului.  

 

5.6 Monitorizarea proiectului 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuție şi durata de monitorizare. 

Beneficiarul trebuie să asigure continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada 

de execuție și monitorizare a proiectului. 

Condițiile și obligațiile solicitantului cu privire la monitorizarea proiectului sunt prevăzute în Anexa 1 la 

Contractul de Finanțare, Articolul 8 - Monitorizarea şi Evaluarea Proiectului. 

Precizare! 

Prevederile prezentului ghid se completează  cu versiunea în vigoare a Ghidui de implementare a 

Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” şi a 

manualului de procedură aferent submăsurii disponibile pe site – ul www.afir.info . 

mailto:office@tara-zarandului.ro
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Capitolul 6  -  Informații utile pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

6.1 Documente necesare întocmirii Cererii de Finanțare 

1. Anexa  1 - Cererea de finanţare. 

2. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente 

clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 

proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare 

nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

3. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabilă 

4. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 

certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

5. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului 

(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, 

evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le 

conțină. 

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. 

Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar 

și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de 

către experții evaluatori. 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul 

nu se află în proces de lichidare sau faliment. 

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal 

9. Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare 

expert formator propus. 

10. Lista principalelor activitati de formare profesională/instruire în ultimii 3 ani, documente support 

pentru principalele activitati de formare profesională/instruire  
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11. Acord de parteneriat (dacă e cazul) 

12. Curricula 

13. Cod unic de înregistrare obținut de la APIA (Cod RO APIA – obligatoriu la depunere). 

14. Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL.(Anexa 6 ) 

15. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7) 

16. Anexa 5  – Model orientativ fundamentare bugetară 

17.  Alte documente justificative, după caz.  

6.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL  

•     Anexa nr. 1 - Cererea de Finanţare 

•     Anexa nr. 2 – Fișa măsurii M.1.2/1C 

•     Anexa nr. 3 – Acord de parteneriat - model 

•     Anexa nr. 4 – Contractul de Finanţare – model 

•    Anexa nr. 5 – Model orientativ fundamentare bugetară 

• Anexa 6  - Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL 

• Anexa 7 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

• Anexele 8.1,8.2,8.3 - Proceduri/Fișe de evaluare a proiectului : Fișă de verificare a conformității, fișă de 

verificare a eligibilității,  fișa de verificare a criteriilor de selecție  

• Anexa 9 – Nota de indrumare 

 

6.3 GAL Ţara Zarandului  în sprijinul dumneavoastră 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de 
finanţare a Măsurilor din cadrul SDL, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru 
finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală. 
GAL Ţara Zarandului vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10:30 şi 13:30 pentru a vă acorda 
informaţii privind modalităţile de accesare a fondurilor disponibile, alocate prin STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ a Ţării Zarandului 2014-2020. 
Echipa GAL Ţara Zarandului vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie 
necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene, disponibile prin intermediul 
SDL. Însă, nu uitaţi că echipa GAL Ţara Zarandului nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea 
proiectului. 

mailto:office@tara-zarandului.ro

