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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche şi constituie un suport informativ complex 

pentru depunerea cererilor de finanțare, precum și pentru contractarea și implementarea 

angajamentelor legale conform cerinţelor specifice ale GAL si PNDR 2014-2020. Acest 

document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 

 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru depunerea, contractarea şi derularea 

proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine informații privind condițiile generale de 

eligibilitate a cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele pe 

care trebuie să le prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 

actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este 

publicată pe pagina de internet www.galmuntiimacinului.ro 

 

Solicitanții pot solicita informații si clarificări legate de completarea și depunerea dosarului 

Cererii de Finanțare fie direct la sediul nostru din localitatea CERNA, str. Scolii, nr. 2, 

județul Tulcea, fie prin telefon: 0746 290 266, 0742 246 828  sau e-mail la una din adresele: 

office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro sau prin accesarea pagiinii noastre de 

internet: www.galmuntiimacinului.ro 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  DDEEFFIINNIIŢŢIIII  ŞŞII  AABBRREEVVIIEERRII  

 

11..11  DDEEFFIINNIIŢŢIIII      

 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect 

și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii 

între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc 

obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, 

precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară 

nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor 

cuprinse în PNDR 2014-2020; 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate;  

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului în vederea contractării; 

Exploatația comercială de tip A – reprezintă exploataţia de animale deţinută de persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice 

organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, 

înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte 

condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 la Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru 

aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare /autorizare sanitar-

veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de 

transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în 

depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman şi a produselor procesate. 

Ferma de familie – reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau 

persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea 

economică a fermei de familie în accepțiunea acestei submăsuri este cuprinsă între 4.000 - 

11.999 S.O. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/ soţia şi rudele până la gradul III 

inclusiv. 
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Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de 

investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane juridice în baza unor 

criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 

Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea conditiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

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

Întreprinderea autonomă –reprezintă orice întreprindere care nu este clasificată ca 

întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, și care deţine mai puţin de 25% din 

capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în 

mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din 

capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.  

Întreprinderile legate – reprezintă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele 

raporturi: 

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor 

celeilalte întreprinderi;  

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de 

administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;  

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte 

întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din 

statutul acesteia;  

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în 

baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de 

vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.  

Întreprinderea mică – reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi 

realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, 

echivalent în lei. Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se 

stabileşte conform prevederilor art.4 din Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ghidului IMM de pe pagina de internet: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf  

Întreprinderile partenere – reprezintă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca 

întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) 

deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult 

din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 

urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 



 
 

                                                                                                                                
 

 

Ghidul Solicitantului Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții 
Măcinului - Dunărea Veche        

7 
 

„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni 

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 

procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o 

atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de 

piaţă;  

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a 

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune 

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți; 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoană juridică/ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

Strategie de Dezvoltare Locală - Document transmis de GAL-uri către Autoritatea de 

Management și care sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc 

activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice 

zonei LEADER; 

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

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

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

valoarea eligibilă a proiectului;  

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

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

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

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

suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;  

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

lucrări; 

Zi – zi lucrătoare, daca nu se precizeaza altfel. 

 

11..22  AABBRREEVVIIEERRII    

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
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AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

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

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean;  

CS – Comitet de selecție;  

DI – Domeniu de intervenție;  

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR;  

GAL - Grup de Acţiune Locală;  

GAL MM-DV – Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche; 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  

din cadrul AFIR; 

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

CI SLIN – CRFIR/OJFIR  –  Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

Investiții Non-agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul 

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

OG – Ordonanța Guvernului; 

OUG - Ordonanța de urgenta a Guvernului; 

UAT – Unitate Administrativ Teritorială; 

APIA – Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată MADR 

care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din 

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări 

SO - (Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard  

ANZ – Agentia Naționala pentru Zootehnie 

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

PNA - Programul Naţional Apicol 

PNS - Programul Naţional de Sprijin al  României în Sectorul Vitivinicol 

ANCA – Agenția Națională de Consultanță Agricolă 

PA - Plan de afaceri 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

 

22..11  CCOONNTTRRIIBBUUŢŢIIAA  MMĂĂSSUURRIIII  33//22AA  ––  SSPPRRIIJJIINN  PPEENNTTRRUU  MMIICCIIII  FFEERRMMIIEERRII  DDIINN  TTEERRIITTOORRIIUULL  MMUUNNȚȚIIII  

MMĂĂCCIINNUULLUUII  --  DDUUNNĂĂRREEAA  VVEECCHHEE  

 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche 

din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche își 

propune să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri agricole aducătoare de plus valoare în 

teritoriul Munții Măcinului Dunărea Veche. În teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche, 

fermele sunt în special mici și se caracterizează printr-o putere economică redusă. De 

exemplu, în sectorul animalier, cea mai mare parte a efectivului (peste 77% se află în 

proprietatea persoanelor fizice, cu o medie de 30 de animale/crescător). Deschiderea 

acestora către piață este relativ redusă. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de 

producție diversă (oi, capre, vaci, păsări etc), determinată în special de necesitățile familiei 

(autoconsum), precum și printr-o dotare tehnică redusă, ceea ce împiedică creșterea 

productivității și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării. Pentru a deveni 

competitive pe piață, aceste ferme mici au nevoie de echipamente și tehnologii moderne, 

care pot contribui atât la reducerea costurilor, cât și a timpilor de realizare a lucrărilor, dar și 

la creșterea productivității. Riscul este ca, în lipsa surselor de finanțare, fermele mici să fie 

eliminate de pe piață. 

Măsura M3/2A este un răspuns direct la aceste probleme sprijinind transformarea structurală 

și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole 

viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a 

producției acestora. 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche 

contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 i) Favorizarea 

competitivității agriculturii. 

Obiectivele specifice locale ale Măsurii 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul 

Munții Măcinului – Dunărea Veche:  

 Dezvoltarea micilor afaceri agricole aducătoare de plus valoare în teritoriul Munții 

Măcinului Dunărea Veche; 

 Creșterea gradului de competitivitate a exploatațiilor agricole (prin sprijinirea 

procesului de modernizare și conformitate la cererea pieții și la standardele 

comunitare); 

 Creșterea competitivității economice a teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche 

prin eficientizarea sectorului agricol; 

 Creșterea gradului de coeziune economică, pentru asigurarea unei dezvoltări 

echilibrate a sectorului agricol. 
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Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche 

contribuie la prioritatea 2 prevazută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv P2. Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnilogiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche 

contribuie la atingerea Priorității Locale 2 a SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, 

respectiv PL2. Creșterea competitivității teritoriului Munții Măcinului – Dunărea Veche. 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche 

corespunde obiectivelor art. 19, alin. (1) lit. (a) – iii) al Reg. (UE) nr.1305/2013, sprijinul 

fiind acordat pentru: dezvoltarea fermelor mici. 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea se 

încadrează în domeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, 

în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole.  

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este: îmbunătăţirea managementului 

exploataţiei agricole de mici dimensiuni si creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor 

exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.  

Modalitățile prin care măsura M3/2A contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 

nr.1305/2013: ,,inovare, mediu și clima” sunt prezentate în fișa Măsurii 3/2A din SDL GAL 

MM-DV, disponibilă pe www.galmuntiimacinului.ro. Recomandăm solicitaților ca, în cadrul 

proiectelor pe care le depun la GAL, să descrie și felul în care obiectivele și/sau 

activitățile/serviciile/investițiile propuse prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

transversale ,,inovare, mediu și clima”. 

 

IMPORTANT !  

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL MM-DV se implementează prin SubMăsura 19.2 – Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, din PNDR 2014 -

2020. Astfel, proiectele depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Munții 

Măcinului – Dunărea Veche sunt aferente atât unei Măsuri din SDL cât și Sub-măsurii 19.2 din 

PNDR. 

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea, este 

conformă fișei din SDL, iar obiectivele corespund art.19 alin (1) lit.(a) pct.(iii) din Reg. (UE) 

nr.1305/2013. Cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului se stabilește de 

către GAL în funcție de obiectivele măsurii, de condițiile descrise în fișa Măsurii din SDL și 

prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni descrise în Ghidul de implementare a SubMăsurii 

19.2. Conform acestuia, proiectele cu obiective care se încadrează în art. 19, alin. (1), lit. 

(a), pct. (iii) au corespondent în PNDR Sub-măsura 6.3.  

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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Solicitanții vor folosi formularul Cererii de finanțare și anexele aferente Apelului de selecție al 

Măsurii 3/2A în cadrul căruia se depun proiectele, disponibile pe site-ul 

www.galmuntiimacinului.ro. 

 

VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII  

Măsura 3/2A – Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche 

contribuie la: 

 reducerea gradului de sărăcie și la combaterea fenomenului migrației în teritoriu; 

 dezvoltarea exploatațiilor agricole de mici dimensiuni și implicit la creșterea 

competitivității acestora pe piață, prin implementarea de tehnologii și soluții noi; 

 combaterea fenomenului de fărămițare a terenurilor agricole; 

 schimbarea mentalității actorilor locali în sensul considerării activităților agricole ca 

"afaceri profitabile"; 

 păstrarea viabilității și stabilității economice a localităților rurale din teritoriul Munții 

Măcinului - Dunărea Veche, prin creșterea rentabilității micilor afaceri agricole; 

 stimularea valorificării locale integrate a resurselor teritoriului. 

 

22..22  CCOONNTTRRIIBBUUŢŢIIAA  PPUUBBLLIICCĂĂ  TTOOTTAALLĂĂ  AA  MMĂĂSSUURRIIII  33//22AA  

 

Suma disponibilă pe Măsura 3/2A: 30.000 euro  
Contribuţia naţională: 15% = 4.500 euro 

Contribuţia FEADR: 85% = 25.500 euro 

 

22..33  TTIIPPUULL  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

  

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

furnizate în planul de afaceri. 

 

22..44  SSUUMMEE  ((AAPPLLIICCAABBIILLEE))  ȘȘII  RRAATTAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de: 

15.000 de euro pentru fermele mici, cu dimensiunea cuprinsa în limitele stabilite în cap 8.1 

din PNDR 2014-2020 (4.000 – 7.999  S.O.). Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.  

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole) de la 

decizia de acordare a sprijinului. 

 

22..55  LLEEGGIISSLLAAŢŢIIEE  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  ŞŞII  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  AAPPLLIICCAABBIILLĂĂ    

 

LEGISLATIA EUROPEANĂ  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Regulamentul (CE) nr. 1444/2002 de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei privind 

definițiile caracteristicilor, excepțiile de la aceste definiții precum și regiunile și 

circumscripțiile în care se întreprind anchetele privind structura exploatațiilor agricole, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (CE) nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul 

determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor 

exploatații, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

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

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

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

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță 

pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;  
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LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ  

Hotărârea Guvernului nr. 885/ 1995 privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei 

acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind 

reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea 

accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2013; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

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

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 

susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

 

 

22..66  AARRIIAA  DDEE  AAPPLLIICCAABBIILLIITTAATTEE  AA  MMĂĂSSUURRIIII  ((tteerriittoorriiuull  aaccooppeerriitt  ddee  GGAALL))  

 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche acopera teritoriul administrativ al 16 comune din 

județul Tulcea, respectiv: Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, 

Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia și 

Valea Teilor. 

Investiţiile sprijinite prin măsura 3/2A trebuie să fie realizate în teritoriul GAL.  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

33..11  LLOOCCUULL  DDEEPPUUNNEERRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depusă în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1(un) Original şi 1(o) Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Munții 

Măcinului. 

*Solicitantul trebuie să se asigure că va pastra un dosar martor identic cu exemplarul depus la 

GAL. 

Sediul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche: sat CERNA, Str. Scolii nr.2, comuna Cerna, 

judeţul Tulcea. 

Program de lucru cu publicul: ___ – ____ de luni până vineri 

 

33..22    PPEERRIIOOAADDAA  DDEE  DDEEPPUUNNEERREE  AA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Depunerea proiectelor pe Măsura 3/2A se va face în sesiuni succesive, ce vor fi deschise 

minim 30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul 

GAL, pana la epuizarea fondurilor. 

Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii se opreste inainte de termenul limita atunci cand 

valoarea totala a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii, cu exceptia 

primelor 5 zile calendaristice ale sesiunii, cand oprirea depunerilor de proiecte nu este 

permisa, indiferent de valoarea proiectelor depuse. 

Numărul sesiunilor este dependent de valoarea fondurilor contractate în sesiunile anterioare. 

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe Măsura 3/2A, GAL Munții Măcinului 

– Dunărea Veche va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, cu minimum 30 de zile 

calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, cu minim 

10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL în situația în 

care acest apel va conține preverile și informațiile care a făcut obiectul ultimului apel de 

selecție pe măsura 3/2A, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării 

financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la 

GAL. Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL 

Munții Măcinului – Dunărea Veche. Anunțul privind prelungirea se va face numai în timpul 

sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. 

Apelurile de selecție (variantele detaliate) vor conține: 

- Data lansării apelului de selecție; 

- Data limită de depunere a proiectelor; 

- Fondul disponibil alocat în sesiunea respectivă; 
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- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului; 

- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora; 

- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Munții Măcinului – 

Dunărea Veche; 

- Criteriile de selecție și punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea 

unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora; 

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție; 

- Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

- Alte informații relevante. 

 

33..33    AALLOOCCAARREEAA  PPEE  SSEESSIIUUNNEE  

 

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 30.000 euro şi reprezintă alocarea totală a 

măsurii 3/2A. 

 

33..44    PPUUNNCCTTAAJJUULL  MMIINNIIMM  PPEENNTTRRUU  UUNN  PPRROOIIEECCTT  

 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 

puncte. 

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  44  CCAATTEEGGOORRIIIILLEE  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  EELLIIGGIIBBIILLII  

 

Beneficiarii direcți ai Măsurii 3/2A  sunt:  

 Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație 

agricolă care intră în categoria de fermă mică* conform definiției relevante, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate. 

*Ferma mica  este definita conform cap 8.1 din PNDR 2014-2020. 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă) ai Măsurii 3/2A: 

 Familia fermierului; 

 Consumatorii locali și turiștii;  

 Operatorii economici din domenii conexe: turism, agroturism, transport, comerț etc; 

 Autoritățile publice locale – prin creșterea încasărilor realizate la bugetul local. 

 

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea 

structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi 



 
 

                                                                                                                                
 

 

Ghidul Solicitantului Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții 
Măcinului - Dunărea Veche        

16 
 

agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de 

valorificare a producţiei acestora.  

 

Solicitanții (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat 

prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

- să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o 

exploatație agricolă amplasată/înregistrată pe teritoriul GAL MM-DV, intră în 

categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

- să fie persoane juridice române; 

- să acţioneze în nume propriu; 

- să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanţare; 

- să aibă studii minime de 8 clase; 

- să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii 

de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: 

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

o ca persoană fizică autorizată;  

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

o ca întreprindere familială; 

- societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 

50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare reprezentată prin: 

o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; 

o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de 

administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, 

asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de 

valabilitate1 a Deciziei de finanțare.  

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant 

(„societate cu răspundere limitată - debutant" sau „S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG 

nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor 

prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata 

de valabilitate a Deciziei de finanțare; 

- să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, 

indiferent de forma de organizare economică; 

- să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului. 
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ATENTIE ! 

Solicitantul nu poate fi acționar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă 

care accesează/ a accesat submăsura 6.3 din PNDR 2014-2020. 

 

 

ATENTIE ! 

Pentru evitarea creării de condiții artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant/ 

beneficiar, cât şi pentru cedenți. Nu este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în 

scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin.   

 

Se vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi continuitatea 

activității microîntreprinderii/ întreprinderii mici pentru a se evita fărâmițarea exploataţiilor, 

în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea de către acesta a documentelor 

solicitate de AFIR.  

 

IMPORTANT! 

În cadrul unei familii (soț/soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin 

indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării măsurii M3/2A 

(PFA, II, IF, SRL). 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie 

încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de 

finanțare.   

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a 

terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, 

contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu 

perioada de implementare și monitorizare a proiectelor. În cazul exploatațiilor care dețin 

animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societății. 

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul 

dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat. 

 

Beneficiarii acestei submăsuri au obligația: de a menţine cel puţin dimensiunea economică 

(S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul (cu respectarea marjei de fluctuație de diminuare de 

maxim 15% cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație de  maximum 15% a dimensiunii 

economice poate fi mai mare și fără a scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 

S.O.  stabilit prin condițiile de eligibilitate), pentru perioada de derulare a proiectului, 

respectiv de maximum 6 ani. 

Categoriile de solicitanti ai măsurii de sprijin forfetar, restricționați de la finanțare, sunt, 

după caz: 

- Solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, 
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inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/deciziilor 

de finanțare; 

- Beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/sau 411-112  din PNDR 

2007-2013;  

- Beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/sau 

411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare  din PNDR 2007-2013 (Decizia de 

finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);  

- Beneficiarii submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/sau 19.2  

din PNDR 2014-2020; 

- Beneficiarii submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/sau 19.2 

din PNDR 2014-2020. 

 

IMPORTANT! 

Beneficiarii M3/2A nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc 

activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020 (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, sM 4.2a), 

si pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole din cadrul SDL GAL 

MM-DV până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.  

Este permisă accesarea Măsurilor 5/6A și 6/6A din cadrul SDL GAL MM-DV, respective sub-

măsurile 6.2 și 6.4 din PNDR 2014 – 2020 în același timp cu Măsura 3/2A, dar prin Cereri 

de Finanțare diferite. 

 

ATENTIE! 

O exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul Măsurii M3/2A -

„Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche„ sau prin sM 

6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că 

exploatația nu poate fi transferată între 2 sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului 

prin această măsura/submăsură.  

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUUUUII  

 

55..11  AACCŢŢIIUUNNII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe 

baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de 

lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot 

fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Planul de afaceri va include cel putin următoarele: 
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 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria 

de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, 

istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației); 

 Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole 

(de ex. obiectivul general, obiectivele operationale – planificarea îndeplinirii acestora, 

riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și 

de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează 

creșterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, 

conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri - cheltuieli; 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și 

de utilizare eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, 

formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul 

propus pentru formare și consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și 

eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităților agricole  

(evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării). 

Precondiția gestionării eficiente a planului de afaceri este reprezentată de stabilirea 

domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată (UAT aparținând 

teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche), precum și a locului de muncă în același UAT 

sau zonă limitrofă. 

 

Acțiuni neeligibile: achiziția de imobile (teren, clădiri),construcția de clădiri ,,de la zero”, 

achiziția de echipamente/utilaje second-hand și alte acțiuni a căror relevanță și necesitate 

pentru activitatea fermierului nu este justifică prin planul de afaceri. 

 

55..22  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  DDEE  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEE  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE: 

 Solicitantul are drept de proprietate și/sau drept de folosintă pentru o exploatație 

agricolă care intră în categoria de fermă mică în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea 

Veche; 

 Solicitantul se încadrează într-una din formele de organizare: 

 persoană  fizică  înregistrată  și autorizată în conformitate cu prevederile OUG 

nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare: 

- ca persoană fizică autorizată; 

- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 

- ca întreprindere familială; 

 societate cu răspundere limitată  cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50% 

+1) înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicatî, cu modificările  și completările 

ulterioare reprezentată prin: 

- asociat unic care are și calitatea de administrator al societății; 
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- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator 

al societății. În cazul persoanei juridice cu acționariat multiplu, asociatul majoritar 

trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de 

Finanțare. 

În categoria SRL-uri este inclusă și microintreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant 

("societate cu răspundere limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.") în baza prevederilor OUG nr. 

6/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute 

delegislația europeană și naționala în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de 

valabilitate a Deciziei de Finanțare. 

 Solicitantul respectă încadrarea în categoria de microintreprinderi sau intreprinderi 

mici, indiferent de forma de organizare economică; 

 

ATENTIE! 

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere sau legate pentru încadrarea în 

categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, 

indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, 

respectă statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică. 

 

 Exploatația agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiții obligatorii: 

- are o dimensiune economică în limitele stabilite în cap 8.1 din PNDR 2014-2020 (4.000 

S.O. – 7.999 S.O.);   

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii 

Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA din perioada de depunere 

stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la 

Primărie în Registrul Agricol.  

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima 

perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe 

suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ sau în 

Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 

30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanţare.  

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va 

considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice 

de plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la 

APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 

2015.  

Calculul S.O. se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte:  

pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie şi până la data deschiderii 

sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul 

înregistrările din IACS - APIA din anul anterior;  
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pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a cererilor de 

plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS - APIA din anul curent 

depunerii Cererilor de finanţare. În cazul în care în anul curent nu se regăsesc înregistrările în 

IACS, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii 

unice de plată din anul curent cu numărul de înregistrare de la APIA.  

 

ATENȚIE!  

În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de 

solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate 

depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor 

eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.  

 

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/ 

zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului. 

Toate exploatațiile agricole pentru care în calculul S.O. se ține cont și de stupi, trebuie să 

introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în 

plăcuțe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în 

conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În cazul investițiilor în exploatații viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate in 

considerare și investițiile in alte exploatații de viță de vie pentru vin decât cele din 

arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/ 2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului). 

În cazul înființării/ reconversiei plantațiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru 

sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de 

Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul 

solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele 

joase) şi pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul național.  

- este înregistrată ca microintreprindere/întreprindere mică; 

- este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub formă de organizare 

eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea 

sprijinului prin intermediul Măsurii, în Registrul Unic de Identificare – APIA  și/ sau în 

Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum și la Primărie în Registrul Agricol. 

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu 

care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor 

(RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puțin 24 de luni înaintrea depunerii 

Cererii de finanțare. 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de 

la data semnării deciziei de acordare a sprijinului; 



 
 

                                                                                                                                
 

 

Ghidul Solicitantului Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții 
Măcinului - Dunărea Veche        

22 
 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată 

în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 În cazul în care exploatația agricolă  vizează  creșterea animalelor, Planul de Afaceri 

va prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării 

Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); 

Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea 

respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (în 

conformitate cu Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care 

îşi va propune acțiuni în sectorul zootehnic, să-și calculeze și să-și prevadă capacitatea de 

stocare aferentă a gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor 

specifice in calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd - fila „Producție gunoi”.  

În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot 

care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor 

specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate pe 

teren agricol din fila „PMN” (Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului).  

Excepție de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi 

aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu 

Primăria Comunei care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd/ un agent 

economic care dispune de platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd. Rubricile 

în care pot fi completate datele în Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului sunt marcate cu gri. 

În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta 

prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem:  

-individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/ prevadă platforme 

individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca și 

platforme individuale grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și 

grămezile de compost pe folii de plastic  

și/ sau  

- comunal – platforme comunale.  

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de 

gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a atașa la 

Cererea de finanțare:  

- Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei  
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sau  

- Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, 

din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.  

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea 

platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește 

platforma acesta trebuie să prezinte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 

1991, cu modificările şi completările ulterioare:  

- dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/ există platforma: la Cererea de 

finanțare se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal7 

(proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță7 asupra construcției  

- dacă solicitantul prevede în Planul de afaceri ca și acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 

procurarea terenului pe care va construi platforma: la a doua tranșă de plată se va prezenta 

copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, 

superficie, servitute)/ dreptul de creanță asupra terenului și copia Autorizației de construire 

(doar în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obţinerii acesteia).  

 Solicitantul trebuie să aibă stabilit domiciliul/sediul social în UAT-ul în care este 

înregistrată exploatația. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate 

salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeași UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului 

în care este înregistrată. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data 

semnării Deciziei de Finanțare.   

Pentru a fi eligibile, toate investițiile aferente implementării proiectelor vor fi efectuate pe 

teritoriul G.A.L. Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  66  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

66..11    TTIIPPUURRII  DDEE  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ȘȘII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică 

desfăşurată de beneficiar.  

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau 

material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind 

potențialul agricol precum şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a 

Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

 

ATENȚIE! 

În vederea modernizării/ dezvoltării exploatației nu sunt permise acțiuni care să prevadă 

cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand.  
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Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia şi 

cursul de schimb EURO/ RON al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia.  

 

Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a activităţilor prevăzute în Planul de 

afaceri se va efectua cel mult până la împlinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile 

pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului forfetar.  

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate menţionate în fişa si ghidul măsurii 3/2A, 

precum şi a celor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, sprijinul 

acordat la prima tranşă de plată va fi recuperat integral şi nu va mai fi plătită a doua tranşă 

de plată;  

 

Demarcarea cu Programul Național Apicol (PNA) şi Programul Național de Sprijin al 

sectorului Vitivinicol (PNS)  

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 

„Informații privind complementaritatea”, nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA 

respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a PNDR cu 

celelalte două programe.  

Acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol în vigoare 

(www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR şi nu pot fi cuprinse în obiectivele din Planul de 

afaceri.  

În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol în vigoare (www.madr.ro), 

solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca 

acţiunile sprijinite şi/ sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultori prin PNA să nu fie 

solicitate și prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de afaceri) şi viceversa.  

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista 

cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016 cât și PNA 

2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi în Planul de 

afaceri depus la momentul Cererii de finanţare.  

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM 6.3 din PNDR pentru 

cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.  

Mai multe detalii se pot regăsi în modelul-cadru al Planului de afaceri aferent prezentului 

Ghid. 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  77  SSEELLEECCŢŢIIAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

77..11  PPRRIINNCCIIPPIIII  ŞŞII  CCRRIITTEERRIIII  DDEE  SSEELLEECCŢŢIIEE  AA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecție, 

descrise în Fișa măsurii 3/2A, aprobată: 
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- Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care vizeaza, pentru 

teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul vegetal (legumicultura, 

pepeni inclusiv productia de material saditor), zootehnic (ovine, caprine, bovine, 

pasari), apicultura; 

- Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 43/2013,care se 

incadreaza in dimensiunea fermei mici 

- Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv prin 

declaratie pe proprie raspundere de inscriere in Asociatie/Cooperativa in termen de 6 

luni de la primirea primei transe) - masura GAL M2/3A; 

- Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/de a-si imbunatati 

competentele profesionale in domeniul agricol, prin participarea la cursuri de instruire 

organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C pana la obtinerea transei finale.  

 

Nr. 
crt 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care 
vizeaza, pentru teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, 
sectorul zootehnic (ovine, caprine, bovine, pasari, apicultura), vegetal 
(legumicultura, pepeni inclusiv productia de material saditor), 
apicultura 

Max 40 p 

Sector vegetal Max 40 p 

- legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în 
spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), 
inclusiv producere de material săditor/ sămânţă de legume;  

40 p 

- producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru pepiniere 
pomicole şi viticole - exceptând cele pentru legumicultură  

35 p 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea 
speciilor de animale sau culturilor în cadrul calculului SO care trebuie 
să fie dominantă în total SO exploataţie.  
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal/ zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară 
măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ 
animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 
vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.  
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată 
perioada de monitorizare a proiectului, grupa mare de 
cultură/animale pentru care a primit punctaj.  

 

Sector zootehnic Max 30 p 

- ovine si caprine, bovine (sunt incluse şi bubalinele) si pasari 30 p 

- apicultura 25 p 

2.  Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 
43/2013, care se incadreaza in dimensiunea fermei mici  

20 p 

Documente verificate: 
Documentele constitutive ale Solicitantului (forma de organizare 

20 p 
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juridica) 

3.  Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL  20 p 

Solicitantul face dovada apartenenței sale la o formă de asociere de 
pe teritoriul GAL (inclusiv forma asociativă înființată și finanțată prin 
Măsura M2/3A Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si 
cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor 
de bune practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului 
Muntii Macinului - Dunarea Veche)  
sau  
Solicitantul declară pe propria răspundere ca își asumă inscriere intr-o 
formă de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv forma asociativă 
înființată și finanțată prin Măsura M2/3A Stimularea infiintarii si 
sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii 
comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea 
agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche) in termen de 
6 luni de la primirea primei transe.  

20 p 

4. Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/ de a-si 
imbunatati competentele profesionale in domeniul agricol, inclusiv 
prin participare la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL 
M1/1C pana la obtinerea transei finale. 

20 p 

Solicitantul face dovada competentelor profesionale dobandite in 
domeniul agricol, specifice tipului de activitate agricola propusa prin 
proiect (inclusiv prin participare la cursuri de instruire organizate in 
cadrul Masurii GAL M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul 
agricol in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche)  
sau  
Solicitantul declară pe propria răspundere ca va dobandi, pana la 
obtinerea transei finale, competente profesionale in domeniul agricol, 
specifice tipului de activitate agricola propusa prin proiect (inclusiv 
prin participare la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL 
M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol in teritoriul 
Muntii Macinului - Dunarea Veche)  

20 p 

TOTAL Max 100 p 

 

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 20 puncte. 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă 

următoarele aspecte: 

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea 

oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală 

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi 

publice şi permite selecţia prin procedură scrisă. 
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Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 

următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. localizarea proiectului: de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună, iar un proiect din prima comună 

și cu cel din a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua 

comună, deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare; 

2. proiecte ce se incadreaza in sector prioritar (CS1) 

3. proiecte depuse de ferme de familie (CS2) 

 

77..22  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  ȘȘII  SSEELLEECCŢŢIIEE  

  

Selecția proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Munții 

Măcinului - Dunărea Veche, care se poate consulta pe pagina web a GAL MM-DV (link: 

www.galmuntiimacinului.ro). 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 

secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza la momentul depunerii. 

După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

eligibilității. Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare 

solicitanților, iar aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție câte 10 zile 

pentru evaluarea fiecărui proiect, la care se adaugă răspunsul la informații suplimentare, 

dacă este cazul. 

De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite pe teren în 

scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 

corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru 

care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fişe de verficare 

elaborate la nivelul GAL, datate şi semnate de experţii evaluatori. 

Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către doi experţi. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL 

și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. 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.  

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor 

fi selectate pentru finanţare.  

Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate 

fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de 

selecţie. 

 

După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii 

vor fi notificați în scris cu privire la rezultatele selecției, dându-le posibilitatea celor 

nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul GAL în maxim 5 (cinci) 

zile de la primirea notificării. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal 

sau trimise prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, la secretariatul GAL Munții Măcinului 

- Dunărea Veche.  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți, urmând ca 

după reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform Procedurii 

de solutionare a contestatiilor care se poate consulta pe pagina web a GAL Muntii Macinului 

- Dunarea Veche link: www.galmuntiimacinului.ro. În urma acestei ședințe va rezulta un 

Raport de Contestații, care va fi publicat pe site și în baza căruia vor fi notificați 

contestatarii. În baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a proiectelor va 

emite Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele 

declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se 

soluționează în maxim 30 de zile de la depunerea contestaţiei, termenul incluzand si 

notificarea solicitantului. 

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul 

contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de 

soluționare a contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul 

GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.  

Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia. 

 

Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor a fost 

stabilită de către organele de decizie ale GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche (Adunarea 

Generală).  

Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți, iar 

Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. Toți membrii sunt 

reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea 

reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare 

de 50% din totalul membrilor, după cum se poate observa din tabelul de mai jos. Cu atât mai 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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mult selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

membrii Comitetului de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civilă. Deasemenea în componența comitetului de selecție/comisiei de 

contestații nu va exista un grup de interese dominant, care să dețină mai mult de 49% din 

drepturile de vot. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR, care va semna pe Raportul de 

Selecţie. Avizarea Raportului de Selecţie de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanţia 

faptului că procedura de selecţie a proiectelor s-a desfăşurat corespunzător şi s-au respectat 

principiile de selecţie din fişa măsurii din SDL, precum şi condiţiile de transparenţă care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de Selecţie va fi datat, avizat şi de către 

Preşedintele GAL/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director 

al GAL mandatat în acest sens. 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  88  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA,,  DDEEPPUUNNEERREEAA  ȘȘII  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  

FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor 

furnizate in planul de afaceri  

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Formularul Cererii de finanţare este 

disponibil în format electronic pe site-ul www.galmuntiimacinului.ro - Anexa 1 la Ghidul 

Solicitantului pentru accesarea Măsurii 3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul 

Munții Măcinului - Dunărea Veche. 

 

88..11  VVAALLOOAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  NNEERRAAMMBBUURRSSAABBIILL  

 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de: 

15.000 de euro pentru fermele mici, cu dimensiunea cuprinsa în limitele stabilite în cap 8.1 

din PNDR 2014-2020 (4.000 – 7.999  S.O.). Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel:  

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.  

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 3 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole) de la 

decizia de acordare a sprijinului. 

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.  

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri.  

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de 

afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru 

menținerea sprijinului și pe toată perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare. 

 

88..22  CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform modelului 

standard.  

Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei agricole se completează secţiunea 

„Stabilirea categoriei de fermă” din Cererea de finanţare, se completează tabelul cu 

Structura culturilor şi calculul S.O. În această secţiune a Cererii de finanţare se înscrie toată 

baza de producţie (suprafeţe, animale, păsări şi familii de albine) pentru care solicitantul are 

documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare şi care sunt înregistrate în IACS la 

APIA și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ ANZ, precum şi în Registrul Agricol 

înainte de solicitarea sprijinului.  

Datele din Cererea de finanţare trebuie să corespundă cu cele menţionate în Registrul Unic de 

Identificare de la APIA, Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ ANZ, precum şi cu cele 

menţionate în Registrul Agricol. În cazul în care acestea nu corespund, iar în urma solicitării 

de informaţii suplimentare, solicitantul nu depune documentele justificative, atunci proiectul 

va fi declarat neeligibil. 

Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în secțiunea privind calculul S.O. 

„Stabilirea categoriei de fermă”, în cadrul codului EUROSTAT, din Cererea de finanțare, 

nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploatației agricole.  

Încadrarea în Secţiunea privind calculul S.O. „Stabilirea categoriei de fermă”11 din Cererea 

de finanţare: 

 a plantelor de cultură se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1444/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare și a Catalogului Oficial al 

soiurilor și plantelor de cultură din Romania  

 a animalelor se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

În cazul exploatațiilor care vizează creșterea animalelor, solicitantul demonstrează 
existența unor construcții zootehnice (adăposturi/ grajduri) în cadrul exploatației, 
corespunzător adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor.  
În cazul exploatațiilor care vizează creșterea animalelor, solicitantul are obligația de a 

respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația 

națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă etc.  
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La momentul depunerii Cererii de finanţare, solicitantul se va angaja ca, în cazul în care 

proiectul a fost selectat, să înregistreze exploataţia conform prevederilor Ordinului 

Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ca 

fiind exploatație comercială de tip A, urmând ca la data semnării de către AFIR a Deciziei 

pentru acordarea sprijinului, acesta să prezinte documentul care certifică această 

înregistrare. De asemenea, în cazul în care solicitantul are deja îndeplinită această condiţie, 

angajamentul nu mai este necesar, acesta prezentând direct documentul care certifică 

această înregistrare.  

Solicitantul are obligaţia să declare la APIA toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe 

care le utilizează, indiferent de suprafaţa acestora, în perioada de depunere a cererilor de 

ajutor/ de plată stabilită conform prevederilor legislaţiei nationale în vigoare.  

Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei terenului ce reprezintă vatra stupinei, deşi 

terenul care formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.  

Solicitanţii care deţin exploataţii zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligația să dețină baze 

de producţie vegetală. 

 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 

anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din 

aceasta.  

 

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 

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 măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

Compartimentul tehnic al GAL MM-DV asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie 

să le îndeplinească. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu 

Ghidul de implementare aparține solicitantului. 

 

88..33  DDEEPPUUNNEERREEAA  DDOOSSAARRUULLUUII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  

 

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare).  
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Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Dosarul Cererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate numai în ordine de la 

1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document unde n este numărul total al paginilor din 

dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. Pagină (de la..... până 

la.....) 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare.  

Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil 

tot în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie 

conform cu originalul”. 

Originalul şi 1 copie ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru 

fiecare exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul 

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică 

cu exemplarul depus la GAL. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului (doar semnătura, în cazul 

persoanelor fizice) în partea dreaptă sus. 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 

deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi 

semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

 

Important!  

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua 

după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte 

de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere 

format PDF. 

 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, 

excel, după caz. 

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

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 
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unui fişier 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.  

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 

legalizată la notar (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită 

care figurează în apelul de primire proiecte. 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 

2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le 

depune. 

!!! Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta 

cu originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea 

„Conform cu originalul”, datează şi semnează. 

 

88..44  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCOONNFFOORRMMIITTĂĂŢŢIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  

 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

Formularui CE03 - Fişa de verificare a conformității şi eligibilității, secțiunea I aferentă 

conformităţii. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- Dacă este corect completată; 

- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un 

original şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care se constată Erori de formă (de ex. omisiuni privind bifarea unor anumite 

casete – inclusiv semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul 

tehnic al GAL poate solicita informații suplimentare, termenul de răspuns fiind de maximum 5 

(cinci) zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant. Dacă în urma solicitării 

informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente 

trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. În cazul în care 

solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert 

la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.  

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 
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Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare 

care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 

corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este 

considerată eroare de formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a fi 

înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se explice cauzele 

neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătură fişa de 

verificare a conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere 

de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

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

 

88..55  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂŢŢIIII  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE  LLAA  GGAALL  

 

Verificarea eligibilității Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

formularului CE03 - Fişa de verificare a conformitatii si eligibilității, secțiunea II aferentă 

eligibilităţii. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 Verificarea eligibilităţii Solicitantului; 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei; 

 Verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate.  

Verificarea se face pe baza documentelor depuse de Solicitant. 

 

ATENȚIE!  

Evaluatorii GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche pot solicita documente sau informaţii 

suplimentare, în etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor proiectului, 

se constată că este necesar. 

 

Expertul tehnic al GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche poate solicita documente sau 

informaţii suplimentare în etapa de evaluare a eligibilității dacă, pe parcursul verificărilor 

proiectului, se constată că este necesar, în următoarele situații: 
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- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de 

eligibilitate; 

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 

finanțare; 

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă 

formatul standard (nu sunt conforme); 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 

 

ATENTIE! 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte 

documentele emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii 

condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare. 

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru cresterea punctajului. 

 

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată, în 

funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații 

suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant. Clarificările admise vor face parte inregrantă 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. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă. 

In cazul declararii neeligibilitatii Cererii de finantare, un exemplar al acesteia (copie, în 

format electronic – CD) va fi restituit solicitanților (la cerere), pe baza unui proces verbal de 

restituire, încheiat în două exemplare, semnat de ambele părți. Aceste cereri de finanțare vor 

putea fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în cadrul următorului Apel de 

selecție lansat de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, pentru aceeași măsură, in situatia in 

care raman fonduri disponibile dupa prezentul apel. Cererile de finanțare refăcute vor intra 

din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL. Exemplarul original al cererii de 

finanțare declarată neeligibilă va rămâne la GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche pentru 

eventuale verificări ulterioare (audit, etc.). 

 

După finalizarea procesului de verificare a eligibilității, solicitanții ale căror cereri de 

finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificați de GAL MM-DV privind 

rezultatul verificării cererilor de finanțare prin e-mail, cu cofirmare de primire. 
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Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, pot fi depuse de către solicitant 

la sediul GAL în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, de unde vor fi direcționate 

spre soluționare către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL. 

Un solicitant poate depune o singură contestației aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate 

de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 10 (zece) de zile 

calendaristice de la data înregistrării la GAL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

transmite solicitantului prin e-mail, cu confirmare de primire, Notificarea privind contestația 

depusă și o copie a Raportului de contestații. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

  

88..66  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCRRIITTEERRIIIILLOORR  DDEE  SSEELLEECCŢŢIIEE  

 

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanțare eligibile 

pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului CS03 -

Fişa de Verificare a criteriilor de selecție. 

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul ghid. 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform formularului S03, se va convoca Comitetul de Selecţie a 

proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.  

Comitetul de selecție al GAL se asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei.  

 

ATENTIE! 

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.  

 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care 

vor fi selectate pentru finanțare. Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport 

de Selecţie, care după caz, poate fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi 

consemnate proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 
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valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie (a se vedea subcapitolul 7.2 al prezentului Ghid) 

 

ATENTIE! 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de 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 pentru finantare.  

 

88..77  EELLIIGGIIBBIILLIITTAATTEEAA  LLAA  NNIIVVEELLUULL  AAFFIIRR  

 

Proiectele selectate de GAL vor fi depuse de un reprezentant al GAL, împreună cu 

solicitantul de finanțare la OJFIR Tulcea pentru o nouă verificare. 

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL și, după 

caz, de către solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor 

alocate Sub-măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. 

La depunerea proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât 

solicitantul (reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al 

GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în 

original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența 

solicitantului. 

Cererea de finanțare se depune în format letric într-un exemplar original și în format 

electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul 

Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER şi Investiţii Non-agricole de la nivelul 

OJFIR. Experţii SLIN vor transmite exemplarul către serviciile de specialitate respomsabile din 

cadrul structurilor teritoriale ale AFIR.  

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”. 

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 

vor fi fi însoțite în mod obligatoriu de: 

 Fișa de verificare a conformității şi eligibilităţii, întocmită de GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche (Formular CE03 - formular propriu); 

 Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea 

Veche (Formular CS03 -formular propriu); 

 Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

(Formular VT03 -formular propriu, dacă este cazul); 

 Raportul de selecție final, întocmit de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (formular 

propriu); 
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 Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la 

nivelul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, privind evitarea conflictului de interese 

(formular propriu). 

 Raportul de contestaţii, întocmit de GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche (formular 

propriu) – dacă este cazul. 

 

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 

legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de 

procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. În 

situaţia în care, pe parcursul derulării apelului de selecţie intervin  modificări ale legislaţiei, 

perioada  aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite 

solicitanţilor depunerea proiectelor în conformitate cu cerinţele apelului de selecţie adaptate 

noilor prevederi legislative. 

 

88..77..11  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  IINNCCAADDRRĂĂRRIIII  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 

din cadrul OJFIR/CRFIR.  

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 

inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente 

obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR 

pot 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 cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 

solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să 

prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii 

Cererii de Finanțare la GAL/AFIR.  

 

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:  

• Partea I – Verificarea conformității documentelor  

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența 

fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a 

Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de 

copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de selecție va prezenta 

semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul 

CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din 

fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței 

apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent 

Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 

conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform 
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prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din 

partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze 

Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care 

această persoană este mandatată în acest sens.  

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei 

modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei 

de aprobare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a 

modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei 

modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.  

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a 

verificării punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului 

(după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost 

declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de 

selecție.  

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de 

selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori 

„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune 

proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor 

cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă redepunerea aceleiași 

cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a 

selecției periodice. 

 

 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului  

În cazul măsurilor de investiții și sprijin forfetar, se va verifica încadrarea corectă a 

proiectului, respectiv utilizarea corectă a Cererii de Finanțare folosită pentru depunere. Se va 

utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a 

selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii 

(conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători 

domeniului de intervenție.  

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat 

corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate 

GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la 

OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.  

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de 

două ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul 

sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru 

verificare.  

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două 

ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.  
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Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii 

de Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, 

selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 

- 01.  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și 

nu la nivelul GAL. 

 

88..77..22  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  EELLIIGGIIBBIILLIITTĂĂȚȚIIII  

 

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. 

 

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 

verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei 

finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale 

serviciilor finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în 

cererea de finanțare. 

 

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - 

anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - 

„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.  

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care 

în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea 

cererii de finanțare, experții CE vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și 

reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate 

proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării 

că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu 

elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis 

verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 

eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situaţii: 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de 

eligiblitate;  

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

Finanțare;  

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă 

formatul standard (nu sunt conforme) ;  

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;  

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. 

 

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o 

singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului 

sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea 

de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul luării la cunoștință de 

către solicitant/GAL. 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.  

 

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

neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi 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 (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare 

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

 

ATENȚIE!  

În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu 

vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și 

depusă odată cu cererea de finanțare. 
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Notă 

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 de 

conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată 

nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. 

 

După finalizarea procesului de verificare a conformității și 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. GAL va primi o copie a formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, 

prin fax/poştă/e-mail cu confirmare de primire. 

 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de 

la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care 

a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR 

diferită de cea care a verificat inițial proiectul. 

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 

contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate 

de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice 

de la data înregistrării la structura care o soluționează. 

 

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poştă/e-

mail, cu confirmare de primire) solicitantului şi GAL-ului formularul E6.8.2L – Notificarea 

solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. 

 În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute 

de către experții verificatori, solicitantul şi GAL-ul vor fi înștiințaţi privind modificările prin 

notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în 

care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de 

finanțare nu se va încheia.  

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  99  CCOONNTTRRAACCTTAARREEAA  FFOONNDDUURRIILLOORR  

 

99..11  PPRREEVVEEDDEERRII  CCOOMMUUNNEE  PPEENNTTRRUU  TTOOAATTEE  PPRROOIIEECCTTEELLEE  AAFFEERREENNTTEE  SSUUBB--MMĂĂSSUURRIIII  1199..22  

 

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

dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor 
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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. În cazul în 

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

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

sprijinul financiar nerambursabil. 

 

Toate Contractele 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, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente 

sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).  

 

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

vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 

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

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

contracte -  Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor 

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

obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată.  

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin 

este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de 

acordare a 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, prin intermediul formularului C3.4L. 

 

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

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

aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării 

unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul 

neîncheiat/încetat.  

http://www.ecb.int/index.html
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În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 

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

exemplar copie, în format electronic (CD). 

 

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

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

contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a 

produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de 

finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare 

scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția 

instanței judecătorești. 

 

ATENȚIE!  

Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin 

forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau 

informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de 

monitorizare aferenți proiectului. 

 

99..22  SSEEMMNNAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    

 

Pentru proiectele aprobate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare 

în vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a documentelor 

originale depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice 

conformitatea cu originalul acestora. 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile 

ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificarii: 

1. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi 

punctele de lucru.  

2. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor 

care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii 

contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 

2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

3. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind 

exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare.  
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4. Documentul emis de instituția financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea şi 

adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al 

contului prin care se derulează proiectul FEADR.  

 

ATENTIE! 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR 

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

Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 

contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent 

de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.  

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanțare! 

 

Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni). 

Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privaţi, 

prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.  

 

ATENȚIE!  

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată 

prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. 

 

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuţie a 

contractului, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea 

ce privește publicarea pe site-ul GAL/AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu 

si valoare proiect).  

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 

atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită 

prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși 

termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 zile. 

 

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către 

solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului 

de finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante 

de a încheia Contractul de finanţare. 
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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  

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 

99..33  MMOODDIIFFIICCAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE    

 

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 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. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare  

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul 

duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu 

privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 

liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu 

afectează funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care 

proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la 

transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole 

bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, 

cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea 

Contractului de Finanţare prin act adiţional.  
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 Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 

contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.  

 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv 

în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost 

declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea 

Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin 

reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în 

vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ 

incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate 

înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată 

beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti.  

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, 

şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a 

afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se 

va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  

Anterior încetării Contractului de Finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

ATENȚIE!  

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

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

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

oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de 

consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a 

include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor 

vizate de respectivele contracte. 

 

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.  

 

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”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul 



 
 

                                                                                                                                
 

 

Ghidul Solicitantului Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții 
Măcinului - Dunărea Veche        

48 
 

de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea Contractelor de 

finanțare/Deciziilor de finantare (cod manual: M 01 – 02), care poate fi consultat pe pagina de 

internet a AFIR. 

 

99..44  ÎÎNNCCEETTAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTUULLUUII  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  

 

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). 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1100  PPLLAATTAA  

  

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

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, GAL va anexa la dosarul cererii de plată și fișa 

de verificare a conformității emisă de GAL.  

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, în original – 1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic ( CD, copie – 1 exemplar) documentele 

întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația 

însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale 

ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).  

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 
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internet a AFIR www.afir.info, secțiunea NFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru 

PNDR.  

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2 (adică proiectele finanțate prin intermediul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din PNDR 2014 – 2020 în care se 

încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

 

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

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

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

NFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa 

GAL MM-DV cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

1100..11  AACCHHIIZZIITTIIIILLEE  

 

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, fie Manualul 

operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 

achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - 

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri.  

Manualele de achiziții pentru beneficiari publici și privați sunt disponibile pe www.afir.info, 

secțiunea NFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR. 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1111  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

  

11.1 Indicatori de monitorizare 

 

Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 2 

Indicatori Leader: 

Cheltuiala publica totala: 30.000 euro 

 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei tranșe de 

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

GAL Munții Măcinului - Dunărea Veche, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau 

agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea 

rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces 

descrise în art.14 (2). 

Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la 

locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 

acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit 

prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Dacă pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constată următoarele situaţii: 

 obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de 

finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane), 

 proiectului i se aduc modificări substanţiale, 

 nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor 

asumate prin Cererea de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele 

identificate.  Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea 

deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de 

control ale Autorităţii Contractante şi/sau CE. 

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu 

procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de 

la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii 

ajutorului financiar public nerambursabil plătit. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil 

au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau 

închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că 

Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite 

obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de 

afectare, gravitatea faptelor, etc):  

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea 

contractului de finanţare;  

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 

acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, 

nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în 

considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 
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Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 

descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare. 

 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 3 ani de la 

data efectuării ultimei plăți. 

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1122  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  

 

1122..11    DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  FFIINNAANNŢŢAARREE    

 

1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatației (în original).  

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosință pentru exploatația agricolă:  

A) Documente pentru terenul agricol:  

 documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie 

autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, 

certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care 

demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare 

autentificate la notar),  

şi/ sau  

 tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de 

arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii 

de finanţare)  

şi/ sau  

 contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa 

emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, 

respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

şi/ sau  

 contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de 

teren a fost data temporar in administrare/folosinţă  

şi/ sau  

 document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune  

şi/ sau  

 documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform 

legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ 
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contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren 

eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 

apicol.  

În cazul exploatațiilor care presupun înființarea şi/ sau reconversia plantațiilor pomicole, 

contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel 

puțin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, 

culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani. 

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune) 

trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii 

de finanţare.  

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a 

terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, 

contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada 

de implementare și monitorizare a proiectelor.  

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate 

sunt următoarele:  

a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract 

de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de 

restituire, hotărâre judecătorească;  

b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare:  

 documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 

hotărâre judecătorească, lege;  

sau  

 documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, 

comodat, locaţiune.  

În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter 

provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, 

solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.  

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, 

sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor 

acceptate pentru construcții, după cum urmează:  

- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), 
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certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege sau 

drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. 

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se 

numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform 

Codului Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare).  

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 

cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, 

nu sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii de finanțare documente care să ateste 

proprietatea/ dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.  

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru 

construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât 

şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea 

lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare.  

 

B) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine:  

 documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor 

constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de 

identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel 

mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;  

Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine existente în 

cadrul exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a Cererii de finanțare și a 

Cererii de plată.  

3. Copiile situațiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în 

care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  

a) Pentru societăţi comerciale:  

 Bilanţul (cod 10);  

 Contul de profit şi pierderi (cod 20);  

 Datele informative (cod 30);  

 Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  

ȘI/ SAU  

 Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au 

avut activitate).  

Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.  

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:  

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);  

Și/SAU  

 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit 

(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), în cazul solicitanților care în anii „n”și „n-1”, sunt 

autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat 

pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.  
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Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înființate în 

anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.  

4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat 

majoritar/ administrator);  

5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se 

desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să 

reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de 

cel puțin 6 ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la 

gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;  

6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din 

cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente 

relevante);  

7. Documentul care atestă absolvirea învățământului minim de 8 clase se ataşează în cazul 

în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro-

alimentar/ veterinar/ economiei agrare;  

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii 

de finanţare, nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare 

(diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă), postliceale (diploma/ 

certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a 

cursului/ documentului echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei 

agrare, acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de 

situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ 

absolvită, cu condiţia prezendiplomei de studii/ certificatului de absolvire sau documentului 

echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar 

acesta, va fi declarat neeligibil și se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.  

8. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și 

deținătorul platformei  

sau  

Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma 

comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația 

solicitantului;  

9. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este 

cazul;  

10. Declaratii pe propria raspundere 

10.1 Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal (asociat unic/ asociat 

majoritar şi administrator) ca nici el si nici alt membru al familiei (soţ-soţie) nu a primit 

sprijin nerambursabil prin intermediul Măsurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri sau prin 

intermediul submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri a PNDR  sau prin 

intermediul unor masuri similare (corespunzatoare art. 19 alin.(1) lit.(a) pct. (i) al 

Regilamentului UE) nr. 1305/2013 ale altor GAL-uri sau prin intermediul Masura 141 – Ferme 
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agricole de semi-subzistenta a PNDR sau 41.141 a GAL-urilor, perioada 2007 - 2013, care nu și-

au finalizat Deciziile de Finanţare  

10.2 Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind incadrarea 

Solicitantului in categoria  microîntreprindere/ întreprindere mică 

10.3 Declaratia pe propria raspundere a asociatului unic/ asociatilor ca nu deţine/ detin 

părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de 

organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor 

de producători 

10.4 Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal ca nu se increaza in una din 

categoriile exceptate de la finantare, conform Cap. 4 Categoriile de beneficiari eligibili 

11. Alte documente justificative (dupa caz) 

 

 

1122..22  LLIISSTTAA  DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  DDEEPPUUNNEERREEAA  CCEERREERRIIII  DDEE  PPLLAATTĂĂ  

 

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa I – 

Instrucţiuni de plată la Decizia de Finanţare.  

În Anexa nr. 18 la Ghidul solicitantului se regăsesc Formularele de plată tipizate ce se 

ataşează la Dosarul cererii de plată:  

Formularul AP 0.1 - Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată;  

Formularul AP 1.1 - Cererea de Plată aferentă tranşelor 1 şi 2 şi anexa Identificarea 

financiară; 

Formularul AP 1.2 - Raportul de execuţie;  

Formularul AP 1.3 - Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ 

zootehnic;  

Formularul AP 1.4 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului.  

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici va fi acordat în două tranşe, astfel:  

 Beneficiarul va depune prima tranşă a dosarului cererii de plata reprezentând 75% din 

valoarea sprijinului financiar nerambursabil în maximum 30 zile de la data semnării 

de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei de finanțare semnată de către 

Directorul General Adjunct CRFIR;  

 Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată reprezentând 25% din 

valoarea sprijinului financiar nerambursabil după realizarea obiectivelor propuse în 

planul de afaceri, în maximum 33 luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data 

semnării Deciziei de finanţare. Aceasta se depune după îndeplinirea tuturor 

obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, dar nu mai devreme de depunerea unei noi 

Cereri de plată pe suprafaţă la APIA, față de momentul încheierii Deciziei de finanțare.  

 

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului 
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cererii de plată la OJFIR.  

 

1122..33  LLIISSTTAA  AANNEEXXEELLOORR  LLAA  GGHHIIDDUULL  SSOOLLIICCIITTAANNTTUULLUUII    

 
Anexa nr. 1 - Fișa Măsurii 3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche;  

Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare;  

Anexa nr. 3 - Planul de afaceri;  

Anexa nr.4 -Decizia de finanţare şi anexele I și II la aceasta (Instrucţiuni de plată și Materiale 

și activități de informare de tip publicitar);  

Anexa nr. 5 - Lista coeficienţilor de calcul ai producţie standard pentru vegetal/ zootehnie;  

Anexa nr. 6 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol;  

Anexa nr. 7 - Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, 

podgorii şi centre viticole;  

Anexa nr. 8 - Lista denumirilor de origine controlată (DOC), lista indicaţiilor geografice şi a 

menţiunilor tradiţionale ale vinurilor admise pentru utilizare în România;  

Anexa nr. 9 - Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole;  

Anexa nr. 10 - Calculatorul capacităților de stocare și de împrăștiere a gunoiului de grajd 

Anexa nr. 11 - Declaratii pe propria raspundere. 

 

1122..44  GGAALL  MMUUNNȚȚIIII  MMĂĂCCIINNUULLUUII  ––  DDUUNNĂĂRREEAA  VVEECCHHEE    ÎÎNN    SSPPRRIIJJIINNUULL    DDUUMMNNEEAAVVOOAASSTTRRĂĂ      

 

GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele ___ 

și____ pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind 

derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL. 

 

Ne puteți contacta direct la sediul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche din localitatea 

CERNA, Str. Scolii, nr.2, telefonic la numerele de telefon 0746 290 266, 0742 246 828sau pe 

email la adresele: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro. 

Urmăriți noutățile noastre pe pagina web a GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

www.galmuntiimacinului.ro sau pe pagina de facebook 

www.facebook.com/gal.muntiimacinului. 

 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

 

 

 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
http://www.facebook.com/gal.muntiimacinului


 
 

                                                                                                                                
 

 

Ghidul Solicitantului Masura M3/2A - Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții 
Măcinului - Dunărea Veche        

57 
 

ATENTIE! 

Experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

 

De asemenea, dacă considerați că sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați posibile 

neregularități în derularea implementării SDL, nu ezitați să vă adresați în scris GAL Muntii 

Macinului - Dunarea Veche, pentru soluționarea problemelor.  

 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne 

în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale 

sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, 

verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau 

sesizare. 

 


