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IMPORTANT! 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL VRANCEA SUD- 

EST, disponibile la sediul GAL VRANCEA SUD - EST si sediile primăriilor din teritoriu GAL VRANCEA SUD - EST, 

precum și pe pagina de internet www.galvranceasudest.ro 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre SDL GAL VRANCEA SUD - EST, PNDR şi FEADR ne puteţi contacta 

direct la sediul  nostru, prin telefon, prin e-mail sau pe pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul 

Ghidului Solicitantului. 

 
 

Ghidul Solicitantului 
Măsura M8 Domeniul de Intervenție 4A 

 ” Infrastructură agricolă de acces ” 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai 
finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Axa  LEADER SDL GAL VRANCEA SUD 
EST şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor 
specifice ale PNDR si SDL GAL VRANCEA SUD EST. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea 
proiectului de investiţii si achizitii utilaje si echipamente, precum şi modalitatea de selecţie, 
aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră. 

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din 
fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul 
Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi 
completării corecte a documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a 
actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 
urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galvranceasudest.ro. 
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1.1 CONTRIBUȚIA MĂSURII M8 -” Infrastructură agricolă de acces”  

Măsura M8/4A „Infrastructură agricolă de acces” se încadrează, conform Regulamentului nr. (CE) 
1305/2013 art.5 la domeniul de intervenție 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene. 

Măsura contribuie indirect la obiectivele domeniilor de intervenție: 
1) 3A prin stimularea unei mai bune integrări pe piață a producătorilor agricoli și la nivelul lanțurilor 
alimentare integrate, precum și prin stimularea asocierii acestora și accesarea sprijinului pentru investiții 
colective în interesul membrilor; 
2) 5B prin investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul fermei și în industria 
alimentară. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013 Investiții în active fizice. 

 Obiectivul acestei măsuri este de a oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active 
fizice în agricultură, în scopul construirii și/sau modernizării drumurilor de acces către ferme. 

Obiectivul de dezvoltare rurală, conform art. 4 Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura este  
Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 
  Scopul sprijinului este ca pe drumurile comunale și județene să circule cât mai puțin utilajele 
agricole și mijloacele de transport produse agricole. 
 Implementarea măsurii va avea efect pozitiv asupra competitivității sectorului agricol prin 
îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole, prin modernizarea și adaptarea căilor de acces, 
asigurând o bună aprovizionare și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere. 
 Prin reducerea circulației în interiorul localităților a utilajelor agricole se contribuie și la refacerea, 
conservarea și dezvoltarea biodiversității, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale specifice și 
în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală 
 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

• Descongestionarea circulației de pe drumurile comunale; 
• Realizarea accesului mai rapid la exploatațiile agricole : 
• Reducerea gradului de poluare. 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: 
Măsura este complementară cu măsura M3 - „Dezvoltarea exploatațiilor” din SDL GAL Vrancea Sud Est. 

 
1.2  CONTRIBUȚIA PUBLICĂ  A MĂSURII M8/4A „INFRASTRUCTURĂ AGRICOLĂ DE ACCES” 

 
Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în agricultură, în 

scopul construirii și/sau modernizării drumurilor de acces către ferme. 
Sprijinirea are drept îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor aflate zona deservită de 

drumurile agricole. 
Existența pe teritoriul GAL a fermelor agricole reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării 

teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și contribuind în mod semnificativ 
creșterea veniturilor realizate de fermieri. 

Pentru reducerea consumului de carburați pentru deplasarea la terenurile agricole, în vederea realizării 
de lucrări agrotehnice de sezon, este necesară construirea /modernizarea de drumuri de acces, existând 
posibilitatea creării de legături alternative între sate, prin reducerea distanțelor. 
 Contribuția publică totală pentru Măsura M8/4A „Infrastructură agricolă de acces” este de 
106.988 euro. 
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 Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 
 Valoarea maximă a unui proiect este de 80.000 euro. 
 Sprijinului va fi acordat astfel: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, numai în cazul componentelor de investiții. 
 

 
 
 
 
2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL MĂSURII M8/4A 
„INFRASTRUCTURĂ AGRICOLĂ DE ACCES” 
 

Solicitanţii eligibili pentru Măsura M8/4A „Infrastructură agricolă de acces” sunt  

 Unitățile administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației 

naționale în vigoare. 

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia, în conformitate 

cu Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/ sau modernizarea 
drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). 

 
2.2 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI NERAMBURSABIL ÎN CADRUL  
MĂSURII M8/4A „INFRASTRUCTURĂ AGRICOLĂ DE ACCES” 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să 
fie efectuate pe teritoriul GAL Vrancea Sud Est. 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură. 
Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
precum și în baza Certificatului de Urbanism. 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, adică unitățile administrativ 
teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare. 

Îndeplinirea acestei condiții se va demonstra în baza Certificatului de înregistrare Fiscală şi/ sau Actului 
de înfiinţare şi statutul ADI-ului, încheierea privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 
definitivă/a Certificatului de înregistrare în registrul sociaţiilor şi fundaţiilor, a declaraţiei pe proprie 
răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate 
avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din 
PNDR 2014-2020.   

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea investiţiei 
pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată.  

Îndeplinirea acestei condiții va fi demonstrată în baza Hotărârii Consiliului Local/ Hotărârilor 
Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, conţinând următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al  investiţiei; 

CAPITOLUL II               PREZENTAREA MĂSURII 8/DI4A  
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 lucrările vor fi prevăzute  în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiției; 

 angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o 
perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată; 

 suprafeţele deservite de investiţie; 

 angajamentul privind asigurarea accesului public, fără taxe, la investiţia realizată prin proiect. 
 

 Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/ administrării terenului pe care se realizează 
investiția. 

Îndeplinirea acestei condiții se va demontra pe baza verificării următoarelor documente necesare 
întocmirii cererii de finanțare: 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT/ UAT-urilor, întocmit conform legislaţiei 
în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/ acestora (copie Monitor Oficial) și, dacă 
este cazul, a documentelor de modificare ulterioară a acestuia. 

 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent. 
 Îndeplinirea acestei condiții se va face în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, precum şi în baza Planşelor atașate.   

 
 
 
 
 
 

2.3 Tipuri de cheltuieli eligibile   
 
 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să 
fie efectuate pe teritoriul GAL Vrancea Sud Est. 

În cadrul Măsurii M8/4A „Infrastructură agricolă de acces” sunt eligibile următoarele tipuri de 
cheltuieli: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces către ferme (căi de acces din 
afara exploatațiilor agricole); 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanță, monitorizare, management, etc.) cu 
condiția încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-
montaj și în limita de 5 % pentru proiectele care prevăd achiziții simple. 

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

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:   

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime 
impuse de PNDR 2014 ‐ 2020 

Condiția este îndeplinită dacă investiția este racordată la un drum public existent, indiferent de clasificarea și 

stadiul de modernizare a acestuia/ acestora, conform O.G. 43/ 1997, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;   

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții ‐ montaj. 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 
anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. 
Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta 
integral în cadrul primei tranşe de plată.   
Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de 
fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de 
licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor 
încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – 
montaj.   

Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru aprobarea 
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului‐cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi structura şi 
metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiții. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 

susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
e) Sunt realizate pe teritoriul GAL Vrancea Sud Est. 

 
 
 
 
 

 

 
2.4 Tipuri de cheltuieli neeligibile   

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile.  
 
 
 
Cheltuielile neeligibile sunt: 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale 
definite la art. 45 alin. 2 lit. c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii 
cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport în comun pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

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

 Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 

ATENȚIE !  
Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ ci doar 
pietruite, pavate sau asfaltate funcție de soluția tehnica si economica data de proiectant.   
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 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 
pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile 
mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuieli generale și cheltuieli de asigurare. 

 
Cheltuieli neeligibile specifice: 

 Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate; 

 Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

 Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 
 

Actiunile eligiblile si neeligibile au  fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  conform 

prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016; au tinut cont de aspecte privind 

demarcarea si complementaritatea operatiunilor; 

 
2.5 Principii și criterii de selecție a proiectelor  
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia 

fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție: 
 

Nr. 
Crt. 

Principii de selecţie și criterii de selecţie Punctaj 

1.  

Principiul accesului în zone izolate  30 p 

1.1. Proiecte  care reprezintă soluţii de rezolvare a accesului în zone izolate 

- nu exista drum de acces 30 

- drum de pământ 20 

- drum  pietruit nemodernizat 10 

2. 

Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere  30 p 

2.1. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură între comunele din teritoriul 
GAL Vrancea Sud Est 

30 

2.2. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu drumuri naționale 20 

2.3. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu drumuri județene 10  

2.4. Investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătură cu drumuri comunale 5  

3. 

Principiul suprafețelor agricole deservite 30p  

3.1 Drumuri care  deservesc exploatații agricole ≤ 300ha 15 

3.1 Drumuri care  deservesc exploatații agricole ≥ 300ha 30 

TOTAL  100P 

Puntajul minim este de 30 puncte . 
Sunt prioritizate: 

 Drumuri care deservesc exploatațiile agricole de peste 300 ha; 

 Drumuri care fac legătura între comune din teritoriul GAL. 
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 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocării disponibile pentru selecţia lunară. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se 
face în funcție de numărul de exploatații agricole deservite de investiția finanțată. 
 

2.6 Valoarea sprijinului nerambursabil în cadrul Măsurii M8/4A „Infrastructură agricolă de acces ” 
 
 Contribuția publică totală pentru Măsura M8/4A „Infrastructură agricolă de acces” este de 106.988 
euro. 
 Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 
 Valoarea maximă a unui proiect este de 80.000 euro. 
 Sprijinului va fi acordat astfel: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, numai în cazul componentelor de investiți. 

 
 
 

 
 
 
 

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

efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.   
Un solicitant/ beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la 

bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/ submăsuri din cadrul PNDR 
2014 - 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu sunt 
eligibili beneficiarii care au creat  în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în 
cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei europene 
şi naţionale în vigoare. 

 
3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII 
M8/4A „INFRASTRUCTURĂ AGRICOLĂ DE ACCES” 

 
DosaruL Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și 

administrative conform listei documentelor la  prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu 
permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este 
disponibil în format electronic, la adresa www.galvranceasudest.ro  

 
Atenţie!Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

CAPITOLUL III             ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

PENTRU MĂSURA 8/DI4A 
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3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare 
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 
Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentul tehnic al GAL 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. 

 
3.1.2 Depunerea  Cererii de Finanţare 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est va lansa sesiune continuă cu evaluare lunară  
de depunere  a  cererilor  de  finanțare  pentru  măsurile  din  Strategia  de  Dezvoltare  Locală. 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei 
exemplare pe  suport  de  hârtie  (1  original  și  2  copii)  şi  trei  exemplare  în  format  electronic  (prin  
scanare)  la compartimentul tehnic al  GAL înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv 
„COPIE”. 

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, cu toate paginile numerotate 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.   

Cererea  de  finanțare  se  înregistrează în Registrul de Intrări/Ieșiri, după care documentaţia va 
fi verificată  de experții tehnici ai GAL Vrancea Sud Est în vederea acordarii conformității. 

 
Alocarea pe sesiune este de 106.988 euro (sumă nerambursabilă). 
Valoarea maximă a unui proiect: 80.000 euro. 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect este de 30 puncte. 

 
3.1.3 Verificarea  Cererii de Finanţare 
 

Cererea de finanțare se verifică din punct de vedere al conformității, eligibilității și al criteriilor de 
selecţie, în cazul în care auto-evaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu 
punctajul minim. 

Experții evaluatori  vor parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”.  
 

Verificarea Cererilor de Finanţare se face în două etape: 
 

I. La nivelul GAL Vrancea Sud Est  
II. La nivel AFIR pentru  proiectele  ce nu  includ construcții – montaj. 

Atenție! 
Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română.  
Cererea de finanțare 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 programului. 
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III. La nivel CRFIR  pentru toate proiecte ce  includ construcții – montaj. 
  

A. Încadrarea Cererii de Finanţare în funcţie de punctajul minim. 
 Cererea de finanţare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criteriilor de selecţie, în cazul în 
care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu punctajul minim de 30 
puncte. 
 
 
 
 
 

B. Verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare 
 
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  
 verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;  
 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 
 
 

Experții GAL Vrancea Sud Est vor verifica respectarea condițiilor de eligibilitate, conform fișei M8 
din SDL, urmărind respectarea următoarelor condiții: 

 investiția se realizează pe teritoriul GAL; 

 investiția este racordată la un drum existent; 

 solicitantul face dovada dovada proprietății sau a administrării terenului pe care se realizează 
investiția; 

 investiția va fi precedată de evaluare a impactului preconizat asupra mediului; 

 solicitantul se angajează să asigure funcționarea și întreținerea investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată. 
 
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 
1. În cazul în care Documentația Tehnico-Economică (Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenție) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de 
eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori faţă de cele menţionate în Cererea de 
Finanţare sau documentele anexate; 

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

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

4. În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se 
constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării 
anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că 
aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. 
 

C. Verificarea pe teren a cererilor de finanţare 
Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează Cererea de Finanţare, respectiv: 

  GAL VRANCEA SUD-EST - pentru toate Cererile de Finanţare; 
 OJFIR  – pentru Cererile de Finanţare fără construcţii montaj; 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL VRANCEA SUD-EST sub punctaj minim vor fi 

declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de selecţie. 
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 CRFIR  – pentru Cererile de Finanţare cu construcţii montaj; 
 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 
administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe amplasamentul 
propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării 
administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind 
corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta 
rezultatele verificării la publicarea raportului de evaluare, numai în cazul în care au fost menționate 
observații în  Fişa de  verificare  pe  teren și numai aferent acestora. 

 

D. Verificarea criteriilor de selecție 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 

finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 
Concluzia privind evaluarea Cererii de Finanțare 
În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selecție, pot exista 

trei situaţii: 
 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect; 
 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat≥ punctajul minim, caz în care proiectul va trece 

la etapa de verificare a criteriilor de selecție 
 proiectul este neconform caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect. 

 
E. Selecţia proiectelor 

Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de 
selecţie si  criteriile de departajare sunt stabilite la iniţiativa GAL VRANCEA SUD-EST cu consultarea 
prealabilă a Consiliului Director.  

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL 
Vrancea Sud-Est  . 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea 
unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director a GAL Vrancea Sud-Est  al 
GAL VRANCEA SUD-EST, în conformitate cu procedurile interne ale GAL Vrancea Sud-Est. 

  Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu 
de ultima zi a acestei sesiunii.  

Atunci când se prelungește apelul de selecție, alocarea financiară pe sesiune și/sau valoarea 
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu pot fi modificate (în 
sensul creșterii/diminuării lor). De asemenea, nu este permisă nici o altă modificare în conținutul apelului 
de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta 
principiul egalității de șanse între solicitanți. 

Suplimentarea alocării financiare pe sesiune se va realiza numai în situația în care, în cadrul 
aceleiași măsuri, s-au constituit fonduri disponibile/măsură, provenite din sumele aferente proiectelor 
selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR,cu respectarea 
prevederilor capitolului - ,,Utilizarea fondurilor nerambursabile”.  

 
 
 Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime 
obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate: 

Atenție! Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și 

depunerea acestora 
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Atenţie ! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai 

în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de Finanțare. Solicitanții vor putea să 

redepună o singură dată proiectul în cadrul 

unei sesiuni anuale continue și numai după 

retragerea prealabilă a acestuia. 

1. Postare pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei detaliate și a 
variantei simplificate a apelului de selecție.  
 Varianta detaliată trebuie să fie disponibilă, pe suport tipărit, și  la sediul GAL. 
  Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site pe toată perioada de implementare și 
monitorizare a SDL; 
2. Afișare la sediile primăriilor partenere în GAL a variantei simplificate a apelului de selecție. GAL va face 
dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii concludente, 
care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare. 
3. Publicitate în mijloacele mass-media se va realiza în minimum una din formele de mai jos:  

 publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul național/județean;sau 
 publicare de anunțuri în presa on line;sau 
 difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL;sau 
 difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL;sau 
 promovare pe rețele social media. 

 Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost 
anunțat apelul de selecție.  
 La depunerea proiectului, solicitanții completează în Cererea de Finanţare câmpul aferent 
punctajului estimativ (autoevaluare/prescoring). 
 Solictantii vor detalia în cadrul Cererii de Finanţare fiecare criteriu de selecţie care concură la 
prescoringul înscris.  

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue aferente măsurii,  se opreşte înainte 
de termenul limită prevăzut în apelul de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse 
având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent lunii 
respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 120% din nivelul alocării 
sesiunii continue, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea 
depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 120% din nivelul alocării sesiunii. 

Atenție! 
 Solicitanții al căror punctaj estimat va scădea în urma evaluării GAL Vrancea Sud-Est  sub punctajul 

minim, proiectul va fi declarat neconform. 
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal cu punctajul minim  se va întocmi un raport de 
selecție lunar. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea 
descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul alocării 
disponibile pentru selecţia lunară. În cazul proiectelor cu 
acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție de 
numărul de exploatații agricole deservite de investiția 
finanțată. 

După publicarea raportului de selecție lunar pe 
pagina de internet GAL Vrancea Sud-Est si notificarea fiecărui 
beneficiar, beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul 
selecției. Contestațiile semnate de solicitanți se vor depune în scris la sediul GAL Vrancea Sud-Est  .  

După publicarea raportului lunar/final de contestaţii,  GAL VRANCEA SUD-EST va proceda la selecţia 
proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare 
aferent etapei respective.  

Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele 
depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz. 

După publicarea raportului de contestaţii lunar, GAL VRANCEA SUD EST întocmeşte Raportul de 
Selecţie aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile, doar în situaţia în care Raportul de 
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Selecţie lunar respectiv conţine proiecte eligibile fără finanţare, altfel, alocarea disponibilă va reîntregi 
alocarea disponibilă aferentă etapei unde există proiecte eligibile fără finanţare. Alocarea disponibilă 
pentru selecţia aferentă etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile este reprezentată de diferenţa 
între valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente etapei respective şi valoarea publică totală a 
proiectelor selectate, rezultate în urma publicării raportului de contestaţii respectiv. 
 
Atenție! 

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a 
contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din  SDL GAL VRANCEA SUD EST cu modificările și 
completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii. 

Solicitanții vor putea retrage şi/sau redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue.  
Retragerea cererii de finanțare se poate efectua  prin completarea, semnarea şi ştampilarea formularului 
de retragere de către solicitant/ reprezentant legal. Formularul va fi înregistrat la GAL VRANCEA SUD EST. 

Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de Finanțare! 
De asemenea, solicitanţii a căror proiecte au fost declarate neconforme vor putea să mai 

redepună proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue. 
 

3.2 Contractarea fondurilor 
 

 După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este 
cazul, experții CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a 
solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare. 
 Toate Contractele de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către 
beneficiar cu respectarea prevederilor și a 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). După semnarea Contractelor/Deciziilor de finanțare, expertul 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului 
legal, din care să reiasă cel puțin numărul și data angajamentului legal, valoarea nerambursabilă 
contractată și denumirea beneficiarului. 

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 CE SLIN/SAFPD/SIBA 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, 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de neîncheiere/încetare. 
Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă de către GAL, în vederea finanțării 
unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.  

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

care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde.  
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Durata  de execuție poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea 
penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în Contractul de Finanțare, la valoarea 
rămasă de rambursat.  

Durata de execuție se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune 
obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru 
perioada de timp necesară obținerii acestora.  

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către 
beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din 
FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii: 

 modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat; 

 o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 
determina subminarea obiectivelor inițiale. 

 Condiții de eligibilitate 

 Realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțate din fonduri nerambursabile  
 
Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanţare: 
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care 

se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă. 
Odată cu depunerea Cererii de Finanțare, se înțelege că solicitantul își  dă acordul în ceea ce privește 

publicarea pe site-ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, titlu și valoare proiect). 
 
PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 
 
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de 

Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 
Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții publice de către AFIR. 
Plata avansului aferent Contractului de Finanțare este condiționată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituție financiară bancară sau  nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a 
României, potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. Garanţia financiară se 
depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Cuantumul avansului este prevăzut în Contractul de Finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp  egală cu 

durata de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 
efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale 
pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.   

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 
expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în Contractul de Finanțare, respectiv la ultima tranșă 
de plată.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei 
maxime de execuţie aprobate prin Contractul de Finanţare, este obligat ca, înaintea solicitării prelungirii 
duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care 
dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/ Nebancară, care să acopere întreaga 
perioadă de execuţie solicitată la prelungire. 

 
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) la momentul contractării 

următoarele documente: 
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 Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emis/e de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către Bugetul consolidat; 

 Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu AFIR). 

 Documentul emis de ANPM, după caz: 
a) Clasarea notificării sau   
b) Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  
sau  

a) Acordul de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului   
sau  

b) Acordul de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare 
Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare adecvată (dacă este cazul) 
 
 
 
 
 
 

c) Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus conform HG 226/ 2015 cu 
modificările și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la momentul notificării de selecție.  În 
urma avizării Proiectului Tehnic de către Autoritatea Contractantă beneficiarul va avea posibilitatea de a 
publica în SEAP invitaţia de participare  pentru derularea procedurilor de achiziţii.   

d) Cazier judiciar al reprezentantului legal (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare), în 
original, valabil la data încheierii contractului, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Cazier fiscal al solicitantului (fără înscrieri), valabil la data încheierii contractului; 
f) Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; 
g) Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere; 
h) Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor Cererilor de Plată, inclusiv cea pentru decontarea 

T.V.A., unde este cazul. 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea emisa în 

conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, 

termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selecția proiectului.    

În caz de neprezentare a documentelor de către solicitant în termenul precizat în Notificarea AFIR de 
selecție 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.  
În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul menționat în Notificare și nici nu anunță AFIR, 
atunci se considera că a renunțat la ajutorul financiar. 
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 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.  
 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.  

 
 

3.3 Achiziții 
 

Beneficiarii vor aplica: 

 Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 
achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 

 Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă 
la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 
bunuri. 

Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date 
model, specifice fiecărui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.  

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, se va 
corela cu  termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la 
art. 4 din HG 226/ 2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază proiectul 
tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF), sau a Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să 
cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/ DALI, fără 
a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/ 1996, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, 
operatorul economic care a elaborat Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții/ sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește 
printre ofertanți în calitate de ofertant/ asociat/ subcontractant/ terț susținător, acesta trebuie să aducă la 
cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o declarație 
din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentații 
tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese. 

 
Regimul conflictului de interese: 
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În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se definește prin: 

a) Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanți 
Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și 
membrii comisiilor de evaluare: 

 dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți 

 ac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor 
de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; 

 sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. 
b) Conflictul de interese între ofertanți 
Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de 

conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): 

 Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție 
(OUG 66/ 2011); 

 Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai 
consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 

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

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 
următoarele principii: 
 Nediscriminarea; 
  Tratamentul egal; 
  Recunoaşterea reciprocă; 
  Transparenţa; 
  Proporţionalitatea;  
 Asumarea răspunderii. 

Pe parcursul derulării  procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere 
principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 
 
 
 
 
 

3.4 Plata 
 

 Dosarul Cererii de Plată se va depune de beneficiar la Centrul Regional pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale Constanța în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic 
documentele întocmite de beneficiar. 
 Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de 
eşalonare depusă la semnarea contractului.  
Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maximum două ori în perioada 
de execuție a Contractului de Finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste 

Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, 

înainte de semnarea Contractului de Finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii 

servicii din  Manualului de achiziţii postat pe pagina de internet  AFIR. 
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termenul maxim de 36 de luni, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua 
perioadă de execuție aprobată.  
În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în 
vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată 
distinctă pentru TVA la semnarea actului adițional pentru TVA.   
Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de hârtie şi 
electronic, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de 
Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la 
Contractul de Finanţare).  
 Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice 
de la data înregistrării cererii de plată conforme. 
 

 
 
 
 

 
 
4.1  Documentele necesare la depunerea Cererii de Finanțare  

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de Finanţare sunt: 
 

 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă 
conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în ondiţiile legii 
(Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii–Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ UAT-urilor, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/ acestora, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 

 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/ sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente sau clasificării unor 
drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adică să fi fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia 
Prefectului pentru controlul de legalitate). 

 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la  următoarele puncte 
(obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  
 angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o 

perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;  
 suprafeţele deservite de investiţie; 
 angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect. 

 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) şiActul de înfiinţare şi statutul ADI 

CAPITOLUL IV INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA                                      

FONDURILOR NERAMBURSABILE   
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 Certificatul de înregistrare fiscală; Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) şi  Actul de 
înfiinţare şi statutul ADI 

 Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu 
anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

 Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode 
monitorizarea fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va 
comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate de-a 
lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse 
și durata de implementare a acestuia.   
 Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a 
beneficiarului referitor la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe 
de monitorizare, respectiv problemele și eventualele blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul 
departamentului tehnic. 
 GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de 
monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor, 
problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea ce privește implementarea 
proiectelor finanțate prin GAL. Astfel vom primi o radiografie a stadiului de implementare a strategiei și 
vom avea posibilitatea de a îmbunătăți procesul de implementare, respectiv de a aplica bunele practici în 
următoarele proiecte și activități. 
 Aceste activități de monitorizare şi evaluare vor asigura implementarea efectivă şi la timp a 
proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea activităţilor şi rezultatelor 
acestuia. Monitorizarea oferă informaţii privind evoluția punerii în aplicare a programului în raport cu 
indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de rezultate.   
 Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care 
a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti. GAL are 
posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă forfetară cu respectarea 
prevederilor specifice din Reg. 1303/2013. 
 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

ATENŢIE!Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

CAPITOLUL V                 MONITORIZAREA PROIECTELOR   
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FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;   
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care derulează 
FEADR; 
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 Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a 
AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale); 
GAL – Grup de Acţiune Locală; 
APL – Administraţie publică locală; 
ADI – Asociaţie de dezvoltare intercomunitară; 
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 
SOLICITANT – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a depus un proiect 
pentru accesarea fondurilor europene dar care nu a   semnat un contract de finanțare. 
DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
PNA- Programul Naţional Apicol  
ANGAJAMENT - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului 
financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare 
măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi 
detaliate în legislaţia naţională; 
BENEFICIAR – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă, în baza unui acord de cooperare care a realizat un 
proiect şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR, prin intermediul Liderului de proiect, pentru accesarea 
fondurilor europene prin FEADR; 
CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează 
pentru aprobarea Contractului de Finanțare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 
CONTRACT DE FINANŢARE  - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR  şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile 
părţilor, durata de execuţie, 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;” 
CONFLICT DE INTERESE - orice situație care împiedică părțile semnatare ale acordului de cooperare să aibă o atitudine 
profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitățiile prevăzute în Contractul de Finanţare într-o manieră 
profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viața personală, , interese economice sau orice 
alte interese. 
DERULARE PROIECT - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului  
de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 
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ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul 
Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR; 
EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru 
verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru stabilirea punctajului proiectelor eligibile ; 
FONDURI NERAMBURSABILE – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate 
îndeplinite pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurilor 16.4 și 16.4a şi care nu trebuie 
returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform 
proiectului aprobat de AFIR; 
IMPLEMENTARE PROIECT – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului  de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
POTENŢIAL BENEFICIAR - parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care este eligibil (care îndeplineşte toate 
condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care dorește să depună sau a depus un 
proiect pentru a obține fonduri nerambursabile dar nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – reprezintă structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept 
privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte 
pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea nr.215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare); 
Eligibilitatea – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în 
Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR. 
Politica Agricolă Comună (PAC) – este un 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. 
Reprezentantul legal – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu AFIR, conform 
legislaţiei în vigoare.   
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista 
cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid 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 ghid 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. 
Ruta alternativă – traseul realizat parţial sau total prin proiect care, pe lânga accesul la exploataţiile agricole, asigură 
preluarea traficului agricol de pe drumuri  naţionale și/ sau judeţene, sau de pe un traseu compus din două  dintre 
aceste categorii de drumuri. Asigurarea continuităţii rutei alternative, în situaţia în care nu este integral asigurată prin 
drumurile din proiect, se poate realiza și prin drumuri publice clasificate inferior (comunale, vicinale, străzi) celor de pe 
care se preia traficul agricol (judeţene, naţionale) sau prin drumuri de utilitate privată deschise circulației publice 
(drumuri agricole modernizate). 
Construcție drum – totalitatea lucrărilor necesare realizării acestuia din care fac parte : lucrările de terasamente, 
lucrările de consolidare la terenul de fundare al terasmentelor, complexul rutier, lucrările de artă (podețe, poduri, 
pasaje, viaducte, tuneluri), ziduri de sprijin, drenuri și alte dotări ale drumului.   
Modernizare drum – amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice și 
aplicarea unei îmbrăcăminți moderne (sunt acceptate sisteme rutiere cu îmbrăcăminte de tip pietruire, pietruire 
protejată cu tratamente superficiale, macadam, macadam semipenetrat, macadam penetrat, pavaj din piatră 
fasonată, din beton de ciment sau din mixturi asfaltice executate la cald, în condițiile în care proiectul prevede acest 
lucru) în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare.    
Extindere drum – amenajarea complexă a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice și 
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respectiv prin realizarea cel puțin a unei benzi suplimentar celei/ celor existente. De exemplu, trecerea de la lățimea 
părții carosabile aferentă tipului de drum agricol categoria II sau III la cea aferentă drumului agricol categoria I 
(clasificare conform Ordinul nr. 212/ 2002 al Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru aprobarea 
Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole) se consideră extindere 
de drum agricol. 
 

Legislație națională 
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; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării; 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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 și de la bugetul de 
stat. 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică 

Legislație europeană 
Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat 
producției de fructe 
Documentul Comitetului Comunitar RICA‐ RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie  
Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010 
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. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții 
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
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(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare  
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare  
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și 
control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, 
gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu 
modificările şi completările ulterioare  
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