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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 M6 Domeniul de Intervenție 5A 

 ” Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură ” 

 

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 M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Măsura M6/5A „sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură ” din cadrul SDL PNDR 2014 este reglementată de 
prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la domeniul de 
intervenție: 5A – „Eficientizarea utilizării apei în agricultură”.   

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

tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor determinate de consumul apei. 

 

Scopul măsurii este înzestrarea organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații cu echipamente de înaltă tehnicitate ce 
realizează funcțiile de monitorizare, raportare a consumului de apă pentru irigații. 

 
Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Asigurarea gestionarii 

durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. 

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

 
Obiectivele specifice ale măsuri sunt: 
 Folosirea judicioasă a apei; 

 Combaterea efectelor schimbărilor climatice, prin realizarea de intervenții asupra culturilor, prin irigații, în momentul optim; 

 Creșterea gradului de conștientizare a fermierilor în domeniul combaterii secetei. 

 

Tipuri de acțiuni eligibile :  

 Achiziționarea de sisteme performante fixe sau mobile pentru monitorizarea, raportarea, controlului consumului de apă 
pentru irigații; 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanța, 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. 

 

 
1.2 CONTRIBUȚIA PUBLICĂ A  MĂSURII M6 -”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN 

AGRICULTURĂ” 
  
 Contribuția publică totală aferentă Măsurii M6/5A „Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” este de 
25.000 euro. 
  Valoarea  sprijinului este de 25.000 de euro/proiect   
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 

 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. 
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2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU 

EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M6/5A sunt: 

 Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații ce au în proprietate infrastructura de irigații; 

 Federații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. 

Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 6 din H.G. 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 și completările ulterioare. 

 2.2 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI NERAMBURSABIL ÎN CADRUL 

MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii M6/5A „Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură”, solicitantul 

sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul 
GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției și viabilitatea economică a investiției; 

 Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra infrastructurii de irigații. 
Verificări suplimentare aplicate solicitantului în conformitate cu prevederile legislative naționale și europene: 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fișa măsurii. Condiția de eligibilitate 
va fi verificată 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 şi 
în baza Certificatului de Urbanism.   

 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 întreținerea investiţiei, pe o perioadă de 
minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârii  Adunării generale a 
organizaţiei/ reprezentanților organizațiilor membre ale federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să 
cuprindă următoarele puncte (obligatorii): 
-necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 
-lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele OUAI/ FOUAI 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/ obiectivele deservite de investiţie; 
-angajamentul de a asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât și pentru ceilalți deținători de teren în 
interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei/reprezentanților 
organizațiilor membre ale Federaţiei. 
-Investiția  este  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a  bazinelor  hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru 
suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul; 

 Investiția prevede contorizarea apei. Condiția de eligibilitate va fi verificată în baza informaţiilor din Studiul de 
Fezabilitate/Memoriu Justificativ/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. 

 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 
Irigaţii din România. Condiția de eligibilitate se va considera îndeplinită dacă investiția propusă a fi realizată de OUAI/ FOUAI este 

CAPITOLUL II               PREZENTAREA MĂSURII 6/DI5A  

mailto:galvnsudest@gmail.com
http://www.galvranceasudest.ro/


ASOCIAȚIA 
            ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 
                 CIF 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

       Tel/Fax: 0237267474, e-mail: galvnsudest@gmail.com, www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 

 

6 

Ghidul  Solicitantului  Măsura 6/DI 5A ” Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură”- 2018 

 

situată în suprafața viabilă care se regăsește în tabelul privind Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații din Programul 
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, Anexa 12 la H.G. nr. 793/26.10.2016 de aprobare a 
PNRIPIR. Acest lucru se va stabili în baza informațiilor din Adeverinţa emisă de ANIF. 

 Solicitantul (OUAI/ FOUAI) să  facă  dovada  deţinerii  în  folosinţă  a  terenului/ activului fizic  aferent investiţiei. Verificarea 
se va face pe baza următoarelor documente obligatorii: 
-Documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei.   
-Acordul pentru realizarea investiţiei pentru membrii OUAI/ FOUAI este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor. 
-Document privind înregistrarea solicitantului în Registrul Naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. 
-Protocol/ Proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea 
contractului de finanţare) asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/ federaţia pentru 
agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI).    
-Sistemul  de  irigații  prevăzut prin  proiect  trebuie  să  fie  racordat  la  o infrastructură principală funcțională;  

În funcție de suprafața vizată pentru modernizare (trecut recent sau mărire de suprafață netă) se vor verifica și următoarele 
condiții suplimentare pentru infrastructura de irigații: 

Proiecte care vizează investiții în modernizarea sistemelor funcționale/ utilizate în trecutul recent:  Proiectele de 
modernizare sunt eligibile dacă instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-
un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007-2016); 
a) în cazul în care corpul de apă subterană sau de suprafață este considerat satisfăcător în planul de management al 
bazinului hidrografic, posible economii de apă identificate în urma unei evaluări ex-ante trebuie să fie de minim 5% față de 
parametrii tehnici/ infrastructura existentă, cu excepția investițiilor care afectează numai eficiența energetică sau a celor în vederea 
creării unui rezervor sau a celor în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează  corpuri de apă subterană sau de suprafață; 
b) în cazul în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care sunt identificate în planul de 
management al bazinului hidrografic ca fiind nesatisfăcătoare din punct de vedere al cantității de apă, investiția  trebuie să asigure o 
reducere efectivă a utilizării apei de cel puțin 50% din potențialul economiei de apă, posibil a fi realizat prin investiție, cu excepția 
investițiilor care afectează numai eficiența energetică sau a celor în vederea creării unui rezervor sau a celor în vederea utilizării 
apei reciclate  care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață. 

Aceste două condiții vor fi verificate 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 din autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajările de irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ 
OUAI de către ANAR. 

Proiecte care vizează investiții în modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate. 
O investiție având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de 

suprafață este eligibilă numai dacă: 
 starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului 

hidrografic din motive legate de cantitatea de apă 
 analiza de mediu realizată sau aprobată de către autoritatea competentă arată că nu va exista niciun efect negativ 

semnificativ asupra mediului; o astfel de analiză se poate referi şi la grupuri de exploataţii. 
Îndeplinirea acestor condiții va fi demonstrată în baza informațiilor din următoarele documente: 

 adeverința ANIF din care să rezulte că sistemul care se modernizează nu a fost activ în trecutul recent (nu a irigat) și 
suprafaţa maximă posibil de udat din punctul/ punctele de livrare a apei pentru OUAI/FOUAI;   

 copia după autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ 
OUAI de către ANAR, din care să rezulte starea corpului de apă de suprafață care alimentează cu apă pentru irigat 
amenajarea hidroameliorativă din care face parte investiția. 

 

2.3  TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE  ÎN CADRUL MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA 

UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie efectuate pe teritoriul GAL Vrancea Sud Est ). 

 Achiziționarea de sisteme performante fixe sau mobile pentru monitorizarea, raportarea, controlului consumului 
de apă pentru irigații; 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanța, 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. 
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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, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile 
dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 
-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; 
- sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize rivind 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; 
-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 anterioare.  
 Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul 

primei tranşe de plată anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. 
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 legislației în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
-sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 
-sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
-sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare semnat cu AFIR; 
-sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele 
documentelor justificative, în condiţiile legii. 

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea  infrastructurii secundare  de  irigații,  clădirilor  aferente  

stațiilor de pompare/ repompare/ punere sub presiune  și/sau   racordarea   la  utilități,   sisteme   de  contorizare   a  apei,   inclusiv 

construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. 

 

2.4  TIPURI DE CHELTUIELI NEELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA 

UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Cheltuieli neeligibile sunt: 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 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; 

 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. 
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2.5  PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR ÎN CADRUL MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU 

EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR si SDL GAL VRANCEA SUD-EST sunt supuse unor criterii de 
selecţie, în baza cărora fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție 

Cererile de finanțare care  au punctajul estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mic decât punctajul minim nu pot fi 
depuse. 

Pentru această măsură punctajul minim este de 30 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la 
finanțare. 

În situaţia în care, proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL/AFIR sub punctajul minim corespunzător 
lunii și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente i măsurii vor fi declarate neconforme.   

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

punctare este următorul: 

Nr. crt. Principii și criterii de selecție Punctaj acordat 

P1 

Principiul suprafețelor deservite – Suprafața irigabilă prin proiect 40p 

1.1 Exploatații agricole peste 300 ha 40p 

1.2 Exploatații agricole sub 300 ha 25p 

P2 

Principiul eficientizării utilizării apei în agricultură 20p 

2.1. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă mai mare de 20% 20p 

2.2. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă  10 – ≤20% 15p 

2.3. Proiecte de modernizare în care se prevede economie de apă >7 – ≤10% 5p 

P3 
Principiul alimentării direct de la sursă sau în sistem gravitațional 20p 

3.1 Proiecte în care alimentarea cu apă este în sistem gravitațional sau direct de la sursă. 20 

P4 
Principiul complementarității cu investiții pentru modernizare sisteme de irigații în aval 20p 

4.1 Proiecte pentru care sursa de apă pentru irigații a fost modernizată 20 

TOTAL 100p 

 
 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele depuse până în ultima zi lucrătoare  a lunii. 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie suprafața deservită 
Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL VRANCEA SUD-EST sub punctajul minim de 30 

puncte  vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în etapa de selecţie. 

 

 

 

 

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a beneficiarului. 

Punctajul minim este de 30 puncte 

Atenţie ! Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015  privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
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2.6  VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL ÎN CADRUL MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA 

UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

 Contribuția publică totală aferentă Măsurii M6/5A „Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” este de 
25.000 euro. 
 Valoarea maximă a  sprijinului este de 25.000 de euro/proiect   
 Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 
 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. 
 

 

 
 

 Un solicitant al sprijinului prin Măsurii M6/5A „Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” ”poate depune în 
acelaşi timp proiecte pentru alte sub-măsuri/măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 

 Respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de minimis; 

 Nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013, în orice etapă de derulare a proiectului; 

 dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic. 

 
3.1  COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE  ÎN CADRUL 

MĂSURII M6-”SPRIJIN PENTRU EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII APEI ÎN AGRICULTURĂ”  

Dosarul Cererii de Finanțare conține formularul Cererea de Finanțare tehnoredactată în limba română, însoțit de 

anexele tehnice și administrative, îndosariate(legate), astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. 
 Formularul Cererii de Finanțare utilizat de solicitanți poate fi accesat în  fo rmat  e lec t ron ic  pe pagina de internet a 

Asociației GAL Vrancea Sud Est – www.galvranceasudest.ro. 

 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac 

parte integrantă din aceasta. Fiecare  exemplar  din  Cererea  de  Finanţare  va  fi  îndosariat,  paginat  şi  opisat,  cu  toate  

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. 

Fiecare pagină va purta semnătura solicitantului. 
Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. 

Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă 

ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare. 

3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare 

Completarea Cererii de Finanţare, 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. 

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. 

 

CAPITOLUL III    ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE  

PENTRU MĂSURA6/DI5A 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 
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GAL VRANCEA SUD-EST îşi 
rezervă dreptul de a solicita 
documente sau informaţii 

suplimentare dacă, pe parcursul 
verificărilor și implementării 

proiectului, se constată de către 
GAL VRANCEA SUD-EST că 

este necesar. Informaţiile 
suplimentare se vor solicita de 

către experţii evaluatori în scris, 
iar răspunsul va fi transmis in 

scris 

 

 

 

 

 

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”.  

Cererea de finanțare, aflată pe suportul electronic  trebuie să fie 

 și în varianta editabilă. 

Cererea  de  finanțare  se  înregistrează în Registrul  

de Intrări/Ieșiri, după care documentaţia se va fi verificată  de 

 experții tehnici ai GAL Vrancea Sud Est în vederea conformității. 
 

Alocarea pe sesiune este de 25.000 euro  
Valoarea maximă a unui proiect 25.000 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 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  incluse  în  

eşantionul de verificare prin sondaj. 

III. La nivel CRFIR  pentru toate proiecte de investiţii. 

 
La nivelul GAL VRANCEA SUD-EST 

Verificarea conformității Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea 
„Procedurii de evaluare si selecție a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a 
“Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selecție 
lansate de GAL. Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare a 
conformității.  

Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: 
www.galvranceasudest.ro. 

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare daca: 

 a fost folosita varianta adecvata a formularului, indicata de GAL si postata pe site-ul propriu; 

 dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie si în format electronic (CD/DVD);  

 daca sunt atașate toate anexele tehnice si administrative  

 daca dosarul Cererii de finanțare a fost legat, paginat si opisat cu toate paginile numerotate manual în ordine de la „1” la „n” în 
partea dreapta sus, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu 
permită detașarea si/sau înlocuirea documentelor;  

 exemplarul original are înscris pe copertă, în partea superioară dreapta, mențiunea "ORIGINAL".  

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.  

 
 

ATENŢIE! 
Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic 

la sediul GAL din localitatea Răstoaca, Județul 
Vrancea de luni până vineri  în intervalul orar 

09.00:14.00. 
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 fiecare pagina are semnătura și ştampila solicitantului, în partea superioară dreapta;  

 copiile documentelor originale (exemplu: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiara etc.), trebuie sa 
conțină mențiunea „Conform cu originalul”.  

 Expertul care verifica conformitatea va verifica pe CD/DVD formatul electronic al documentelor atașate: Cererea de 
finanțare, inclusiv documentația atașata acesteia(ANEXE). 

Toate verificările efectuate si consemnate de către experții GAL in Fisa de verificare a conformității  vor respecta principiul  
“4 ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 experți GAL care au această atribuţie în fişa postului si va fi aprobată de 
managerul GAL/reprezentantul legal GAL.  

Verificarea conformității se va realiza in maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea si înregistrarea Dosarului Cererii 
de Finanțare la GAL. Daca sunt necesare informații suplimentare, acestea vor fi solicitate prin completarea si transmiterea de către 
expertul GAL a Fisei de informații suplimentare către solicitant. Termenul de răspuns al solicitantului este de maxim 5 zile 
lucrătoare de la primirea Fisei de informații suplimentare, cu care se prelungește termenul de întocmire a Fisei de verificare a 
conformității proiectului.   

Dacă în urma  solicitării  informațiilor suplimentare, solicitantul  trebuie să  prezinte  documente emise de alte instituții, 
aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare la GAL. 

După verificarea conformității pot exista două situații: 
a) Cererea de finanțare este declarata conformă.  

In acest caz, Fişa de verificare a conformității împreună cu exemplarul letric al Cererii de finanțare se înregistrează de 
către expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme.   Solicitantul semnează 
Fişa de verificare a conformităţii; orginalul se arhivează la GAL solicitantului ii va fi înmânată o copie a acesteia. Cererea de 
finanțare conforma va intra in următoarea etapa de verificare si anume verificarea eligibilității. 
b) Cererea de finanțare este declarată neconformă.  
 In acest caz, GAL înştiinţează solicitantul ca Cererea de finanţare este neconformă, îi sunt aduse la cunoștință cauzele 
neconformităţii si solicitantul ia la cunoștință prin semnarea Fisei de verificare a conformității.  
 Solicitantul va primi Cererea de finanțare neconformă in original şi copia după Fişa de verificare a conformitățiii, care 
atestă neconformitatea documentară. Fisei de verificare a conformității și Cererea de finanţare, exemplarul original se vor arhiva la 
GAL. 
Cererile de  Finanţare declarate  neconforme pot fi  refăcute (corectate/completate) și  redepuse de către solicitanți în cadrul 
aceleiași sesiuni de selecție (dacă sesiunea mai este deschisă) sau în cadrul următoarei sesiuni de selecție care va fi lansata de 
GAL pentru aceeași măsură din SDL(daca au mai ramas fonduri disponibile ). Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată 
neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de primirea a proiectelor. 
 
 O Cerere de Finanțare nu va fi acceptata pentru verificare in următoarele cazuri: 
-  daca a mai fost depusa in cadrul aceluiași apel de selecție si a fost declarata neconforma de doua ori;  
- daca a mai fost depusa in cadrul aceluiași apel de selecție si a fost retrasa de solicitant.  

Experții GAL vor verifica inclusiv încadrarea in prevederile art. 24 alin (5) din H.G. 226/2015, conform cărora “un solicitant poate 
depune si derula in același timp mai multe proiecte de servicii si investiții finanțate in cadrul submăsurii 19.2, cu condiția sa facă 
dovada existentei cofinanțării private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale 
programului, respectării regulilor ajutoarelor de minimis şi daca nu creează artificial condițiile necesare pentru a obține in mod 
necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”. 

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 eligibilităţii tehnice și financiare a Cererii de Finanțare este realizata cu respectarea „Procedurii de 
evaluare si selecție a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Procedurii pentru evaluarea şi selecția proiectelor depuse in 
cadrul apelurilor de selecție lansate de GAL si pentru soluționarea contestațiilor”, verificarea având la baza “Metodologia de 
verificare a eligibilității” specifică M1/1B din SDL.  Rezultatele verificării vor fi consemnate in Fisa de verificare generală a proiectului. 
Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: www.galvrancesasudest.ro. 

  
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; 
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Criteriile de eligibilitate sunt preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR, la acestea fiind  
adăugate condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația europeana, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea 
Cadrului general de implementare a masurilor programului național de dezvoltare rurala cofinanțate din FEADR si de la bugetul de 
stat si legislația națională specifica.  
Fiecare Cerere de finanțare conformă va fi verificată in ceea ce privește eligibilitatea de către 2 experți din cadrul GAL, conform 
principiului „4 ochi”. Verificarea eligibilității tehnice si financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor generale de 
eligibilitate, a planului de marketing/ studiu de piață, a acordului de cooperare, a bugetului indicativ al proiectului precum şi a tuturor 
documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Sunt eligibili solicitanții care la 
momentul depunerii Cererii de finanțare respecta condițiile de eligibilitate detaliate în  prezentul ghid.  
Investiția propusa pentru sprijinul nerambursabil trebuie sa îndeplinească toate condițiile de eligibilitate detaliate in prezentul ghid. 
Documentele atașate Cererii de Finanţare trebuie sa fie în conformitate cu specificațiile prezentului ghid.  
În situatia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul GAL întocmeste Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare, în care se solicită informatii suplimentare de la solicitant. Solicitantul trebuie să trimită la GAL informatiile 
cerute în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii formularului 
 Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

 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 ; 

 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu 

respectă protocoalele încheiate între AFIR  și instituţiile respective; 

 în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau 

încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect; 

 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. 

Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare care nu au fost solicitate de expertul 
GAL, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă informatiile suplimentare primite conduc la 
necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, cu solicitarea de a 
transmite bugetul rectificat.  In situatii exceptionale, prin această notificare se pot solicita si alte clarificări, a caror 
necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial.  În cazul unui refuz al 
solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta 
bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selectie. 

Rezultatul verificării este completarea Fisa de verificare generală a proiectului, care va fi datata si semnata de 

cei 2 evaluatori si de managerul GAL, respectiv reprezentantul legal al GAL.  In urma verificarii eligibilitatii, proiectele 

depuse de solicitanti pot fi eligibile sau neeligibile.  
Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse la GAL se va realiza in maximum 15 zile lucratoare de la 

verificarea conformitatii. Daca sunt solicitate informatii suplimentare, acest termen va fi prelungit cu termenul acordat 
pentru raspunsul solicitantului. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare  
pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.  

Rezultatul final al verificării eligibilităţii se consemnează în Fisa de verificare generală a proiectului. Dupa 
verificarea eligibilitatii proiectului pot exista urmatoarele situatii: 

a)Cererea de Finantare este declarata eligibila 
În acest caz proiectul va trece in faza procedurala urmatoare: evaluarea criteriilor de selectie. 
b)Cererea de Finantare este declarata neeligibila 
În acest caz se va intocmi si trimite formularul Notificarea Cererilor de Finantare eligibile/neeligibile, prin care 

solicitantul va fi notificat privind neeligibilitatea Cererii de Finantare, precizandu-se criteriile de eligibilitate care nu sunt 
îndeplinite, cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului  precum şi posibilitatea solicitantului de a contesta 
decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

 
Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează Cererea de Finanţare, respectiv: 

 GAL VRANCEA SUD-EST – daca este cazul; 
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 OJFIR  – pentru Cererile de Finanţare fără construcţii montaj; 
 CRFIR  – pentru Cererile de Finanţare cu construcţii montaj 
In etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. 

  Scopul verificării pe teren este de a controla si compara datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 
administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Daca 
este necesara vizita pe teren, beneficiarul proiectului va fi notificat in acest sens. La vizita in teren expertii GAL compară 
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea de pe 
teren, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor si pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind 
corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate 
pentru cererile de finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren, 
dupa care se va completa Fisa de verificare in teren (o copie a acestei fise fiind înmânata beneficiarului). 

 
Verificarea criteriilor de selecție 

 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finantare declarate eligibile, pe baza 

Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice si administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informatiilor 
suplimentare solicitate in urma verificării si evaluarii. In raspunsul solicitantului la eventuala Solicitare de informatii 
suplimentare vor fi retinute si acceptate de evaluatori doar acele informatii relevante care clarifica informațiile din 
documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare. 

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. 

 
 

Selecţia proiectelor 

Selecția proiectelor la nivelul GAL Vrancea Sud Est se realizează de către Comitetul de Selecție al 
proiectelor,conform prevederilor SDL 2014-2020, Cap XI: Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în 
cadrul SDL. 

Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și organizaţiilor care fac parte 
din parteneriat). Se va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți reprezentanți 
ai societăţii civile, reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii publici 42,86 %. Dacă unul din proiectele 
depuse pentru selectare aparține unuia din membri comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu 
are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul 
GAL, se va aplica regula „ dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei 
să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie din mediul privat și societate civilă. 

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor(daca participă la sedință) 
sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții 
evaluați.  

Comitetul de selecție  al GAL trebuie  să se  asigure de  faptul  că proiectul care solicită finanțare 
răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund 
obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   
 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența 
alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte.  

Comitetul de Selectie analizează lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul fiecărui proiect și suma 
solicitată,  ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul, verifica criteriile de departajare a proiectelor 
cu punctaj egal si aproba proiectele care se încadrează în suma alocata sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție 
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Lunar, care va fi publicat  site-ul GAL, iar în baza acestuia, experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor 
procesului de evaluare si selecţie.  

Notificările solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor conține informaţii cu privire la 
statutul proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate 
precum şi perioada de depunere si soluționare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucrătoare de 
la primirea notificării .  

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost 
îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost 
punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, 
după caz,  nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi, atunci când este cazul,  precizări cu privire la reducerea 
valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului.  

Contestațiile întocmite si semnate de beneficiari vor fi transmise in termenul stabilit (depuse personal, trimise 
prin poştă sau fax), la secretariatul GAL, cu sediul in Răstoaca judetul Vrancea.  

Vor fi considerate contestaţii si vor fi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea 
proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecție, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 
public acordat pentru proiectul depus. Contestațiile sunt primite de către GAL și vor fi instrumentate în maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și până la publicarea Raportului de Contestații. Termenul poate fi prelungit 
cu aprobarea Consiliului Director, în situații excepționale: dacă se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri 
concomitent; dacă numărul de contestații depuse este mare; dacă perioada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni 
de verificare a proiectelor depuse la GAL. Contestația depusă de un solicitant pe o anumită speță va impune reevaluarea întregului 
proiect de către alți doi experți decât cei care au efectuat evaluarea inițială. Rezultatul reevaluării va fi înaintat Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor. 

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va emite un Raport de Contestaţii, prin 
care se stabilește admiterea sau respingerea contestației. Raportul va cuprinde statusul contestației (admis/respins), motivul 
contestației (neeligibilitate, scor, valoare) și rezultatul evaluării în cele 3 domenii: eligibilitate, punctaj respectiv criterii de selecție, 
înainte și după instrumentarea contestației. Concomitent cu publicarea pe pagina de web proprie a Raportului de Contestații, GAL 
va notifica solicitanții care au depus contestațiile (E6.8.2L) de rezultatul stabilit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. După 
publicarea Raportului de Contestații, în termen de 3 zile lucrătoare GAL-ul va convoca Comitetul de Selecție în vederea întocmirii 
Raportului de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecție. GAL-ul va publica pe 
pagina proprie de web  Raportul de Selecție Final si va înștiința solicitanții asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si 
selecție. 

In Raportul de Selectie Lunar Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate în urma 
soluţionării contestaţiilor. GAL va publica pe pagina proprie de web  Raportul de Selectie Final si va înştiinţa 
solicitantii asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie. 

Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a 
proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în 
cadrul sesiunii de depunere.  

 Pot fi intalnite următoarele situaţii: 
1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mica sau egala cu valoarea totală 
alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor 
proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent fiecarei măsuri; 
2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, este mai mare decat valoarea totală alocată 
unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit 
punctajul minim, si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri, cu 
respectarea  Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente fiecărei măsuri din SDL.  

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în obiectivele 
propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, se încadrează în planul financiar al GAL iar implementarea proiectului reprezintă o 
prioritate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Dupa finalizarea procedurii de selectie, Cererea de finanțare selectata se depune în format letric în original – 1 exemplar și 
în format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-
agricole de la nivelul OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  

 La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care 
solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 
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 Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de selecţie si  
criteriile de departajare sunt stabilite la iniţiativa compartimentului tehnic al GAL Vrancea Sud-Est cu consultarea 
prealabilă  și aprobarea 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 cap.,,Utilizarea fondurilor 
nerambursabile”.  
 
 Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime obligatorii de 
publicitate a apelurilor de selecție lansate: 
 
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 județului; 
 publicare de anunțuri în presa on line; 
 difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL; 
 difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL; 
 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.  

Atunci când GAL-ul este situat pe teritoriul a trei județe, publicitatea se va face în cele 3 județe(Galați, Brăila și 
Vrancea). 

Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a 
proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în 
cadrul sesiunii de depunere.  

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 

 

mailto:galvnsudest@gmail.com
http://www.galvranceasudest.ro/


ASOCIAȚIA 
            ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 
                 CIF 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

       Tel/Fax: 0237267474, e-mail: galvnsudest@gmail.com, www.galvranceasudest.ro 
     AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 

 

16 

Ghidul  Solicitantului  Măsura 6/DI 5A ” Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură”- 2018 

 

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. 

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 cererilor de finanțare cu 
același punctaj se va face în funcție de suprafața deservită. 

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 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. 
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La nivelul AFIR 
AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii proiectului/proiectelor, un 

Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub‐măsurii 19.4 ‐ „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în 

perioada de valabilitate. Cererile de finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții SLIN‐OJFIR verifică 
dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru de formular corespunzător cererii de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei 
obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a prezentului Ghid și 
transmit cererile de finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv: 

 la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și 
proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

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

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 zile calendaristice 
de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită 
prevăzut de legislația în vigoare.  

MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de 
regulamentele europene și legislația națională. Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL 
sau solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub‐măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii 
de Dezvoltare Locală. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, 
care va cuprinde scan‐ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții 

Non‐agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de 
finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul″. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați 
eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea 
verificării conformității. 

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta va fi 
implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative conform listei 

documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  
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 publicării 
apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, 
perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate 
cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

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: 
1) 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 Sub‐măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 
conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o 
altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție 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 
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”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. 

2) Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 
În cazul măsurilor de investiții 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 „neconform“, 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. Pentru 

proiectele depuse în cadrul Sub‐măsurii 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. 

Verificarea eligibilității la nivel OJFIR/CRFIR a 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/investiției 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/cu sprijin forfetar, 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 verificatori 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.  
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în 

următoarele situații :  
- 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;  

‐ necesitatea corectării bugetului indicativ. 
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 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 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/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către 
beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, 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. 
 Pentru proiectele selectate, CRFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare în vederea prezentării 
documentelor necesare contractării în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, precum și a documentelor originale 
depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul CRFIR să verifice conformitatea cu originalul acestora. 
 
 3.2  Contractarea fondurilor  

Pentru proiectele selectate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de finanțare 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.  

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de finanțare şi constă în verificarea Cererii de 
finanțare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia solicitantului corespund cu Cererea de finanțare depusă pe 
format de hârtie. Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în  
aplicare  a Cererii  de  Finanțare  asumată de  către  solicitant. Solicitantului i  se  va  acorda  finanțarea nerambursabilă în 
termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în conformitate cu prevederile documentelor de 
accesare aferente sub-măsurii 19.2. Lista documentelor ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR este 
anexă la prezentul ghid. 

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate  pe  
parcursul  etapei  de  evaluare  şi  selecție  devine  obligatorie  pentru  solicitant.     

 Solicitantul acceptă finanțarea  nerambursabilă  și  se angajează să  implementeze corect angajamentele  asumate  pe 
propria răspundere. 

 
 
 

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. 
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Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, cu caracter obligatoriu 

conform HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare și a procedurilor in vigoare la momentul notificarii. 

 Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise 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 
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) 
c) Acordul de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului   
d) Acordul de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul) 
e) Avizul Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 

 Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare), atât în cazul reprezentantului legal, cât și în 
cazul întreprinderii (conform prevederilor legale în vigoare), 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; 

 Cazier fiscal al solicitantului (fără înscrieri), valabil la data încheierii contractului; 

 Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; 

 Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere; 

 Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea T.V.A., unde este cazul. 

 
 
 
 
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. 

 
3.4  Plata 
Beneficiarul va depune la CRFIR Dosarele cererilor de plată, în conformitate cu Declaraţia de eşalonare, depusă la 

semnarea Contractului de finanțare.  
În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 36 de luni, după caz, 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 maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării 
cererii de plată conforme. 

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu 
construcții montaj.  Durata  de execuție poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea 
penalităților specifice beneficiarilor publici sau 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).  privați, prevăzute în contractul de finanțare, la 
valoarea rămasă de rambursat. 

 

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenul prevăzut conduce la neîncheierea Contractului de finanţare! 
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4.1  Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare  

 
 Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ/Documentaţie 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 obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
 Certificat de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanţare, eliberat în condiţiile legii (Legea nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 
 Protocol/ proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani 
de la semnarea Contractului de finanţare)  asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează 
organizaţia/ federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/ FOUAI); 
 Documente ce atestă dreptul de proprietate/f olosinţă asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei. 
 Hotărârea Adunării generale a Organizaţiei/ reprezentanților organizațiilor membre ale Federaţiei utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ;  

 lucrările vor fi prevăzute  în bugetul/ ele OUAI/ FOUAI 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/ obiectivele deservite de investiţie;  

 angajamentul de a se asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât şi pentru ceilalţi deţinători 
de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei/ 
reprezentanților organizațiilor membre ale Federaţiei.   
 Document privind înregistrarea în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare, valabil la data depunerii 
cererii de finanțare și certificat de OROIF. 
 Adeverinţă ANIF, completată conform modelului din Anexa 4 la ghid și în care se vor specifica: asigurarea apei pentru irigații, 
bazinul hidrografic, suprafața posibilă de irigat din punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru 
care se solicită finanțare, dacă ploturile propuse prin proiect se regăsesc în suprafața viabilă din amenajare prevăzută în Anexa 12 
la H.G. nr. 793/26.10.2016 de aprobare a PNRIPIR, dacă infrastructura principală de irigații din aval este funcțională și dacă a fost 
sau nu modernizată, dacă instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte dintr-un sistem 
de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007-2016) precum și autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR.   
 Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ 
OUAI de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de finanțare.   
 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA                                      

FONDURILOR NERAMBURSABILE   
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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 stad iul 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V                 MONITORIZAREA PROIECTELOR   
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
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; 
SOLICITANT – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil; 
BENEFICIAR – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru 
accesarea fondurilor europene. În înţelesul art. 4 din R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 – 2020; 
CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 
SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului 
României; 
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 condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.    
FIŞA MĂSURII – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile 
prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; 
MĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate 
prin fonduri nerambursabile); 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE – reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la data depunerii ultimei 
tranşe de plată. 
PERIOADĂ DE DERULARE A PROIECTULUI - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la finalul 
perioadei de monitorizare a proiectului; 
PUNCTAJ MINIM - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare; 
PROIECTE NECONFORME - proiectele al căror punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate 
lunar/trimestrial corespunzător sau proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub-
măsuri/ componentă (alocare distinctă). 
SUMĂ FORFETARĂ - sumă fixă în procent de 100% prestabilită la un anumit cuantum fără a mai fi necesară cofinanțarea din 
partea beneficiarului. 
REPREZENTANT LEGAL – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în care Cererea de Finanţare 
va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare şi care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere 
financiar în cadrul societăţii; 
SPAȚIUL RURAL - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-
teritorială, nivel NUTS 5; 
FURNIZARE DE SERVICII – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de 
mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SAU/ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR ABREVIAT (CEL MAI ADESEA IT) 
TI RESPECTIV TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) 
informației, în particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, 
calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor, construcția de 
hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea sistemelor informaționale). 
ACTIVITATE AGRICOLĂ  conform cu prevederile art. 4(1)(c)  din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: 

 producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor şi 
deţinerea acestora în scopuri agricole; 
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 menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nici o 
acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, 
sau 

 efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru păşunat 
sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată 
pe an, iar pe pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe 
care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor 
permanente, situate la altitudini de peste 1800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă 
constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează. 
ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/optimizării activităţii 
principale sau activității de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii 
proiectului; 
ACTIVITATE MESTEŞUGĂREASCĂ - producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi 
artizanat, prestarea serviciilor care presupun un număr mai mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop 
promovarea meșteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau 
prelucrarea artistică a lemnului, confecţionarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre vegetale şi textile, confecţionarea 
obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii, metalelor, etc.); 
ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE –  activități in urma cărora se realizează unul sau mai multe produse pentru care prelucrarea s-a 
încheiat, care au parcurs in întregime fazele procesului de producție si care sunt utilizate ca atare, fără sa mai suporte alte 
transformări, putând fi depozitate in vederea livrării sau expediate direct clienților: fabricarea produselor  textile, îmbrăcăminte, 
articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a 
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 
electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc. 
ACTIVITĂȚI TURISTICE - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o 
structură de primire agro - turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică); 
EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ - este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică şi are ca obiect 
de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică.   
FERMIER înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice indiferent 
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploatație se situează pe 
teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă. 
GOSPODĂRIE AGRICOLĂ - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc 
împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun 
produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există 
legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună. 
INDUSTRII CREATIVE - acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației 
(crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale 
economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea 
(publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video. 
INTREPRINDERE - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de 
finanțare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;  
INTREPRINDERE ÎN ACTIVITATE - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate 
corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;  
INTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: 

 În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul 
eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru 
investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult 
de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când 
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile 
proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, 
„societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar 
„capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 

 În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății 
(alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din 
contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel 
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puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți 
menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. 

 Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în 
dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi. 

 Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a 
primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. Întreprindere unică – în conformitate cu 
prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre 
relațiile următoare:   

1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;   
2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau 

de supraveghere ale unei alte întreprinderi;   
3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract 

încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;   
4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord 

cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
întreprinderii respective.   

INVESTIŢIA NOUĂ - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, echipamente si/sau dotări, care se realizează pentru 
construcţii noi sau pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii aparţinând întreprinderilor 
cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială. 
Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotări sau lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, 
reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără 
modificarea destinaţiei iniţiale; 
PENSIUNE AGROTURISTICĂ  -  o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în 
locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire 
şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 
PRODUSELE ŞI SERVICIILE MEŞTEŞUGĂREŞTI, DE MICĂ INDUSTRIE ŞI ARTIZANALE - sunt produsele şi serviciile executate 
de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât 
timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate 
prin faptul că: 

 sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele 
naturale; 

 natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, 
culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios; 

 produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi 
specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone. 

 

Legislație națională 
 Legea  nr.  15/1990  privind  reorganizarea  unităţilor  economice  de  stat  ca  regii  autonome  şi  societăţi comerciale; 
 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

 Legea nr. 36/1999 privind societățile agricole si alte forme de asociere in agricultura; 

 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea  nr.  346/  2004  privind  stimularea  înfiinţării  şi  dezvoltării  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea  nr.   359/2004  privind  simplificarea  formalităţilor  la   înregistrarea  în   registrul  comerţului  a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele  fizice  

autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile  familiale,  cu  modificările  şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobată 
prin Legea 190/2009. 
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 Ordonanţa   de   urgenţă   a   Guvernului   nr.   6/2011   pentru   stimularea   înfiinţării   şi   dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa  de  urgenţă  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  Guvernului  nr.  27/  2002  privind  reglementarea  activităţii  de  soluţionare  a  petiţiilor,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală ‐ Republicare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea    Guvernului    nr.    28/2008    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; 

 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; 

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor  formulare  
prevăzute  la  titlul  III  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi completările ulterioare; 

 Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în 
care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical‐veterinară. 

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar‐contabile, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MADR 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; Ordinul 

nr.  65/2013 cu  modificările şi  completările ulterioare al  ANT  privind  Norme  de  clasificare a structurilor de turism; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea  

situaţiilor  financiare  anuale  şi  a  raportărilor contabile  anuale  ale  operatorilor economici  la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de turism, 

aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 ; 

 Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor 

şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" ; 

 Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al 

procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014‐2020; 

 Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2016) 862/ 

09.02.2015; 

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor  formulare  
prevăzute  la  titlul  III  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi completările ulterioare; 

 Avizul  Consiliului  Concurenței  nr.  7622  din  03.07.2015  privind  proiectul  Schemei  de  ajutor  de minimis pentru 
sprijinul acordat microîntreprinderilor şi  întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor 
economice neagricole; 

 HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 

decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau proceduri simplificate de achiziții aplicate în cadrul PNDRde AFIR. 
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Legislație europeană 

 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 si al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune și 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 (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 înanul 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 şicompletările 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. 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro‐întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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