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Capitolul 1 - DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

1.1. Definiții 

• Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul 

de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei; 

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

proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat 

un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

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

financiar nerambursabil; 

• Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR 

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

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

între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă 

şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de 

valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se 

acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul 

atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

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

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

• Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite 

cu un scop bine definit; 

• Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului 

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

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

• Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în 

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria 

de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 

condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat 

de AFIR; 

• Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi 

ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, 

constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 

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

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

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

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

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

• Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă 

procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele 

finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor; 

• Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată 

care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu 

AFIR; 

• Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale 

entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul 

este selectat); 

• Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri 

către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest 

document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților 

rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 

• Zi – zi lucrătoare. 

1.2 Prescurtări 

• PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

• FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

• MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

• AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

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

Investiții Non-agricole - AFIR; 

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

agricole - AFIR; 

• DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR; 
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• SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces 

– AFIR; 

• SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces 

– AFIR; 

• DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

• SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

• SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

• DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR; 

• SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR; 

• SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și 

Instrumente Financiare – AFIR; 

• CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

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

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

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

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;   

• CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;   

• SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice 

și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
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• SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• CE – SIBA – CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază 

și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

• SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți 

Fonduri Europene – AFIR; 

• DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 

• DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe; 

• DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole; 

• DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR; 

• SM – Serviciul Metodologie - AFIR; 

• SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR. 
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Capitolul 2 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ  

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor 

prezentului Manual de procedură. În situația  în care survin modificări în cadrul  unor acte 

normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul AFIR și al 

celorlalte organisme implicate în derularea Sub-măsurii 19.2 vor aplica prevederile legislației în 

vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în conformitate cu acestea. 

2.1 Legislație europeană 

• Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat 

prin Legea nr. 157/2005;   

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 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 şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi 

de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 

maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările 

ulterioare;  

• Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului 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, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de 

schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță 
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și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții 

europene; 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al 

Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 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) si de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările ulterioare; 

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

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) 

nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 

• Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) 

nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul 

Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi 

pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru 

dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de 

stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 

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

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

privește agențiile de plăți ;i alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea 

conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European 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 și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru 

stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor 

produselor agricole, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis; 

• Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 

sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

• Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din 

Tratat; 

• Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; 

(Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de 

aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere 

în aplicare C(2015) 3508). 

• REGULAMENTUL (UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din 

domeniul calității produselor agricole si alimentare, cu completările ulterioare; 

• REGULAMENTUL (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică si 

etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

2092/91, cu modificările ulterioare; 

• REGULAMENTUL (UE) nr. 1308/2013 al parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole si de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) 

nr. 1234/2007 ale Consiliului; 

• REGULAMENTUL (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică si etichetarea 

produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea si controlul, cu 

modificările ulterioare; 

• REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația 
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privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală 

si de bunăstare a animalelor, cu modificările ulterioare; 

• REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine 

protejate, indicațiile geografice protejate REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 

AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 

al Pame tranzitorii suplimentare; 

• REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultativa 

„produs montan”; 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI din 13 iunie 

2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind sistemele din domeniul calității 

produselor agricole si alimentare, cu modificările ulterioare; 

• REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si 

protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, cu modificările ulterioare; 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 716/2013 AL COMISIEI din 25 iulie 

2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, 

etichetarea si protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, cu modificările 

ulterioare. 

2.2. Legislație națională 

• PNDR 2014-2020 

• Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 

Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 

• Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-

P99/26.02.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de 

Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/2015; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
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• Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr.246/2000, cu modificările și 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 și completările 

ulterioare; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

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

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de 

la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul garantării; 

• Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 

de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei 

de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate 

ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea 

manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 794/2016 privind aprobarea 

ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau 

de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2017 privind aprobarea ghidurilor 

solicitantului pentru accesarea măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, cu arie de aplicabilitate ITI, aplicabile în sesiunile de depunere proiecte 

organizate pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  
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• 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; 

• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei 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 și 

completările ulterioare;  

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

• Ordinul 107/24.04.2017–Sprijin pentru implementarea acțiunilor strategiei de 

dezvoltare locală ,(ajutor de minimis) 

• Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru 

aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție si certificare în agricultura 

ecologică, cu modificările si completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 724 din 29 iulie 2013, 

modificat privind atestarea produselor tradiționale  

• Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea 

produselor agroalimentare ecologice, cu modificările si completările ulterioare; 

• Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele 

agroalimentare 

Capitolul 3. SCOP 

Scopul Manualului de procedură este de a furniza personalului GAL cu atribuții specifice în 

gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, mijloacele necesare pentru implementarea 

eficientă a acestei Sub-măsuri. 

Capitolul 4. DOMENIUL DE APLICARE 

În cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a GAL privind primirea cererilor de finanțare, 

evaluarea și selecția lor precum și înaintarea lor structurilor şi organismelor implicate, 

formularele și documentele utilizate, precum şi termenele care trebuie respectate. În cadrul 

procedurii se delimitează activitățile desfășurate de angajații GAL in conformitate cu prevederile 
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cuprinse in Organigrama, Fisele posturilor, ROI/ROF completate cu prevederile capitolelor VII, IX, 

XI si XII.Manualul de procedură va fi urmat și respectat de către personalul GAL cu atribuții 

specifice, conform Organigrama, Fisele posturilor, ROI/ROF completate cu prevederile capitolelor 

IX, XI si XII.Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de verificare (evaluare), 

implementare a angajamentelor legale aferente proiectelor de servicii finanțate în cadrul Sub-

măsurii 19.2. În cazul proiectelor de servicii, se aplică toate prevederile menționate în capitolele 

prezentei proceduri. Totodată, procedura stabilește pașii procedurali generali aplicabili în cazul 

tuturor proiectelor depuse în cadrul Sub – măsurii 19.2, în ceea ce privește atribuțiile de evaluare 

și selecție la nivel GAL, precum și pașii de urmat în vederea depunerii acestora la AFIR, 

repartizarea către Serviciile responsabile și evaluarea eligibilității acestora la nivelul structurilor 

Agenției.  

4.1  Tipuri de cheltuieli eligibile și neeligibile   

4.1.1.CHELTUIELI ELIGIBILE   

În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată 

doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului stabilită în 

conformitate cu fișa măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR, în limita valorii maxime a 

sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013.   

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:  

- Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020  

- Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 

- Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER"; 

- Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei 

de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale; - R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în 

irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la 

eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile 

eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);  

- R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind 

investițiile; 

- R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislația 

națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele 

financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII 

al R. 1303/2013  (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 
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privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară 

pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența 

rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență 

rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 

privind caracterul durabil al operațiunilor).   

- Cheltuielile eligibile specifice fiecărei masuri vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL 

aprobată de către AM PNDR. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de 

investiții eligibile aferente măsurii.    

 Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligibile doar mijloacele de transport specializate 

pentru activitatea proiectului. În cazul proiectelor sociale este eligibilă achiziționarea 

microbuzelor, corelată cu activitățile propuse.   

   4.1.2. CHELTUIELI NEELIGIBILE   

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.   

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile Măsurilor/Sub-măsurilor excluse de la 

finanțare prin Sub-măsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei Sub-măsuri.   

Conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de 

operațiuni: 

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede 

la alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul 

conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în 

păduri”);  

b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în 

cadrul exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) 1305/2013); 

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 

(a)/ Reg. (UE)  1305/2013);  

d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013); 

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013); f) Plăți Natura 2000 și plăți legate 

de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 1305/2013); 

f) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art. 31/ Reg. (UE) 1305/2013); 

g) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);  
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h) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE) 

1305/2013); 

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

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

prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.   

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

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

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

costurilor generale definite la art. 45, alin. (2), litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuielilor necesare implementării 

proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole; cheltuielilor pentru 

activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60 alin.(2) din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013; cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 

pentru transport persoane;  

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

cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;  

b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; 

c) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare.   

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili, conform listelor indicative de 

cheltuieli eligibile aferente măsurii din SDL.   

Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea 

operațiunilor, în cazul unei suprapuneri geografice între un Grup de Acțiune Locală pentru 
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pescuit (FLAG) și un GAL, POPAM va finanța zonele pescărești și entitățile implicate în 

sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiție în acest sector.   

4.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului   

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile 

este de  100%. Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM 

PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele 

măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), 

intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul 

ante-menționat.Sprijinul public este de maxim 1000 euro/exploatatie/an si se acorda pe parcursul 

unei perioade de maxim trei ani consecutivi,de la data semnarii contractului cu AFIR.  

Atenție!  În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans.  În cazul proiectelor 

mixte, avansul se va acorda raportat la valoarea componentei de investiții, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR.  

Capitolul 5. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE    

5.1. Demarcarea sarcinilor cu privire la implementarea sub-măsurii 19.2 la nivelul GAL 

Sprijinul în cadrul Sub-măsurii 19.2 se acordă pentru implementarea măsurilor din cadrul 

strategiei de dezvoltare locală (SDL) a GAL ”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” 

Demarcarea sarcinilor si atribuțiilor cu privire la implementarea sM19.2 la nivelul GAL, se va face 

in conformitate cu prevederile cuprinse in Organigrama, Fisele posturilor, ROI/ROF completate 

cu prevederile capitolelor IX, XI si XII.Asociația GAL”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-

HALMAGIU”este responsabilă pentru administrarea si implementarea SDL in mod eficient, eficace 

si corect in raport cu obiectivele acesteia si in conformitate cu Regulamentul European. Evaluarea 

proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, 

eficiență si eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvata. 

Activitățile de evaluare Cereri de Finanțare si activitățile de evaluare Cereri de Plată se 

repartizează după cum urmează: 

2 Experti - evaluatori proiecte:  

➢ Organizeaza preluarea si evaluarea cererilor de finantare depuse la GAL  

➢ Participa la activitatea de lansare a apelurilor de finantare  

➢ Sprijina activitatea de selectie si aprobare a proiectelor 

➢ Monitorizeaza implementarea proiectelor desemnate, conform indicatorilor SDL 

➢ Intocmeste rapoartele de monitorizare a proiectelor 



                      

                                                               
 

                                                                                                                                                                                         Page 18 of 53 
 

➢ Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie si asigura activitatea de secretariat     si 

arhivare; 

➢ Participa la intocmirea de rapoarte de activitate ale GAL si la activitatile de evaluare si 

monitorizare a implementarii SDL 

➢ Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica 

2 Experti - evaluatori cereri de plata  

➢ Asigura procesul de preluare/verificare al cererilor de plata depuse de beneficiari; 

➢ Participa la actiunile de animare, informare, promovare derulate de GAL sau cele aferente 

lansarilor de apeluri de selectie;  

➢ Asigura activitatea de secretariat si arhivare pentru dosarele de plata; 

➢ Participa la actiunile de monitorizare a implementarii proiectelor de catre beneficiari; 

➢ Intocmeste rapoartele de monitorizare a proiectelor 

➢ Participa la intocmirea de rapoarte de activitate ale GAL si la activitatile de evaluare si 

monitorizare a implementarii SDL; 

➢ Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica 

GAL are obligația să realizeze selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL 

selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza 

de către GAL-uri, pe baza unei evaluări documentate, care va demonstra temeinicia şi 

imparțialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție în conformitate 

cu prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului 

de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de 

transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii 

de publicitate.GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice 

fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum 

au fost aprobate de către DGDR AM PNDR. În documentele de accesare elaborate de GAL (ghiduri, 

proceduri de evaluare etc.), criteriile de eligibilitate din fișele măsurilor din SDL trebuie 

completate cu condițiile generale specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația 

europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 și legislația 

națională specifică cu incidență în domeniile de interes..Punctajele acordate fiecărui criteriu de 

selecție,criteriile ge departajare, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia 

de punctare se stabilesc de către GAL și sunt aprobate de Consiliul Director, așa cum este prevăzut 

în statutul Asociației GAL . 

Stabilirea unui punctaj minim aplicabil fiecărei sesiuni  va avea cel puțin valoarea criteriului de 

selecție cu punctajul cel mai mic. 

Lansarea apelurilor de selecție  

GAL –ul  elaborează un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare 

an calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii 
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sesiunii, putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau 

diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat 

vor fi postate pe site-ul GAL și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.   

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de 

selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor respecta prevederile 

din Ghidul Solicitantului pentru implementarea sub-măsurii 19.2 privind termenele stabilite, 

structura apelului de selecție și asigurarea transparenței. Se va avea în vedere respectarea 

prevederilor procedurii sM 19.2 valabilă la momentul deschiderii sesiunii de depunere a 

proiectelor. 

Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum următoarele informații:  

- Data lansării apelului de selecție;  

- Data limită de depunere a proiectelor; 

- Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;  

- Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări: Suma maximă 

nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;  Valoarea maximă 

eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta 

cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 

200.000 de euro; Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către 

DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se 

regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă 

prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul ante menționat.  

- Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune 

editabilă); 

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului 

elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele 

justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de 

selecție; 

- Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora;  

- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;  

- Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectia unui proiect 

și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 
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verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu 

aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD); 

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție);  

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

- Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților).   

- Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta 

detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la 

sediul GAL.   

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la 

sediile primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de 

selecție, care să cuprindă următoarele informații:   

- Data lansării apelului de selecție; 

- Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

- Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

- Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

- Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de 

internet a GAL; 

- Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

- Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurilor lansate.   

Pentru transparența procesului de selecție, GAL trebuie să asigure următoarele măsuri minime 

obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate:  

1. Postarea pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei 

detaliate și a variantei simplificate a apelului de selecție, respectiv disponibilitatea la sediul GAL 

pe suport tipărit a variantei detaliate a apelului.   

Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL, apelul de selecție poate conține link-uri cu 

trimitere la secțiunile din cadrul portalului web în care se regăsesc informațiile privind 

documentele și cerințele obligatorii. Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site 

în secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL. Varianta 
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detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, trebuie să fie disponibilă, pe suport tipărit, și 

la sediul GAL.  

2. Afișarea 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. Publicitatea în mijloacele mass-media se poate realiza, după caz, în 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;  

În situația în care GAL lansează simultan mai multe apeluri de selecție, aferente unor măsuri 

diferite din cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin publicarea/difuzarea unui singur anunț 

în presa scrisă/on- line/radio/TV locală, care să cuprindă informațiile  aferente fiecăruia dintre 

apelurile lansate.  GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de 

selecție aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.   

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 două județe, 

publicitatea se va face în ambele județe.    

La avizarea Raportului de selecție, reprezentantii CDRJ vor menționa faptul că au fost respectate 

principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de 

publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul 

nerespectării principiilor de selecție, reprezentantii CDRJ nu vor aviza apelul de selecție. AFIR va 

verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantii CDRJ 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului Director 

al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Adresa de solicitare a prelungirii apelului 

de selecție, împreună cu aprobarea organelor de conducere ale GAL, vor fi transmise la CDRJ, în 

vederea avizării. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în 

derulare, nu mai târziu de ultima zi a respectivei sesiuni. 

Proiectele vor putea fi depuse la GAL conform apelului de selectie deschis pentru sesiunea 

respectiva.In cazul in care valoarea proiectelor depuse la GAL in cadrul acestei sesiuni este de 

cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii,adica pragul minim  de 339.507,00 euro,atunci 

sesiunea se va inchide la data atingerii pragului minim,dar numai devreme de 5(cinci) zile 

lucratoare,începand cu ziua deschiderii sesiunii(data lansarii apelului de selectie). 
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 In cazul in care nu se atinge acest prag, apelul de selecție va avea o durata minimă de  30 zile 

calendaristice. Data lansării apelului de selecţie este data deschiderii sesiunii de depunere a 

proiectelor la GAL. 

 Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta trebuie să fie avizat de reprezentantii CDRJ, care 

se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în 

concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, 

respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura 

respectivă.Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data 

limită de depunere a proiectelor la GAL numai în situația în care acest apel de selecție va conține 

toate prevederile și informațiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura 

respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind 

astfel respectat principiul transparenței.Data lansării apelului de selecție este data deschiderii 

sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți 

prin fișele măsurilor din SDL, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte 

care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.  

Înainte de lansarea apelurilor de selecție, GAL elaborează Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 

din SDL și procedura de evaluare și selecție aplicabilă măsurilor din SDL. Aceste documente vor fi 

aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul Director al GAL (AGA/CD)/Reprezentant legal, în 

conformitate cu prevederile statutare și procedurile interne ale GAL.După aprobarea 

documentelor de accesare la nivelul GAL (AGA/CD), apelurile de selecție vor fi depuse la CDRJ în 

vederea aprobării, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de lansarea sesiunii. 

După avizarea apelului de selecție, pentru asigurarea transparenței, varianta finală  a 

documentelor va fi postată pe pagina de internet a GAL cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte 

de lansarea sesiunii. 

 Atenție!  

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/ beneficiarii eligibili ai 

operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/ private, stabilite prin fișa 

măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. 

Sunt acceptate ca solicitanți/ beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic 

(parteneriate informale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

Pentru anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și 

broadband) pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu 
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și-a manifestat interesul pentru apelul lansat, GAL trebuie să depună proiecte pentru cele trei 

tipuri de măsuri precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de 

interese și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie menționată 

în fișa tehnică din SDL. În acest caz, GAL va externaliza evaluarea către o entitate independentă. 

În situația în care o parte dintre membrii Comitetului de selecție au participat la elaborarea 

proiectului, aceștia nu vor lua parte la procesul de selecție și nu vor semna Raportul de selecție. 

Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a eligibilității, AFIR va realiza verificări 

suplimentare și se va asigura de faptul că s-au aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și 

selecție stabilite în cadrul SDL.Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site, în 

secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL.  

GAL, are obligația de a asigura măsurile minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție 

și eventuala prelungire a acestora – așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare a Sub-

măsurii 19.2. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor 

de selecție, reprezentantii CDRJ nu vor aviza Raportul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul 

de selecție este avizat de reprezentantii CDRJ. 

În cazul în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție conform 

noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. 

Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea aprobării 

de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent Sub-

măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare. Este 

obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie 

depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului – cadru de finanțare. Dacă 

propunerea de modificare a SDL transmisă nu vizează măsurile ce urmează a fi lansate, GAL poate 

demara lansarea apelurilor de selecție înainte de primirea aprobării din partea DGDR AM PNDR. 

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în 

vigoare a Ghidului de implementare/Manualului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil 

pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție. În 

situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, 

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

solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate 

noilor prevederi legislative și asigurarea publicității apelului de selecție prelungit .În cazul în care 

se impune modificarea unor condiții de accesare pe perioada de derulare a unei sesiuni de 

depunere ,GAL  emite o Erată aprobată de Comitetul Director, conform prevederilor statutare. 

Erata trebuie să vizeze doar modificări care nu contravin prevederilor aplicabile (Fișa măsurii din 
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SDL, GS 19.2, Manual procedură 19.2, Cap. 8.1 din PNDR, HG 226 și legislația specifică).Erata 

aprobată de Comitetul Director, conform prevederilor statutare, va fi înaintată de GAL către CDRJ 

însoțită de un Memoriu justificativ privind modificările propuse, în vederea avizării. După postarea 

Eratei pe site-ul GAL, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu cel puțin 10 zile 

calendaristice pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu  cerințele 

apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

5.2. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare    

Atenție! Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la 

momentul lansării apelului de selecție (format editabil).Cererea de Finanțare se va redacta pe 

calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la 

momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru.Completarea 

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

de GAL pe site-ul lui. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, 

renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată 

etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.   

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 informațiile necesare şi relevante, care 

vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 

implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei 

de Dezvoltare Locală.  Compartimentul tehnic al GAL-ului 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. Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe 

suport tipărit. 

5.3. Procedura de selecție a proiectelor la nivelul GAL   

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor este stabilită în SDL de către 

GAL.Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să 

îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, inclusiv 

regulile de minimis (dacă este cazul) și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL.  
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Criteriile de eligibilitate și de selecție vor fi preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată 

de către DGDR AM PNDR. În documentele de accesare elaborate de GAL (ghiduri, proceduri de 

evaluare etc.), criteriile de eligibilitate din fișele măsurilor din SDL trebuie completate cu 

condițiile generale specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 

din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 și legislația națională specifică cu 

incidență în domeniile de interes.  

În etapele de contractare, modificare contracte, implementare sau autorizare a plăților, dacă 

anumite cerințe specifice sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, 

formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi solicitate 

cerințe/obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL. 

Notă: Toată corespondența purtată cu beneficiarii se întocmește în două exemplare originale, 

care vor fi ștampilate (după caz, conform legislației în vigoare) şi vor avea același număr de 

înregistrare.  

La toate formularele utilizate în fluxul procedural de către GAL, pentru proiectele finanțate prin 

Măsura 19 – ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, se va adăuga și litera L.  

Capitolul 6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GAL 

Comitetul de Selecție al proiectelor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind 

selectia pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor din SDL. 

Comisia de Solutionare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind 

soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare și selecție al 

proiectelor pentru finanțare.Lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Solutionare a 

Contestațiilor se desfășoară pe întreaga perioadă de implementare. 

Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor  

Comitetul de Selecție al Proiectelor va fi format din reprezentanți ai partenerilor, persoane fizice, 

propuse și votate de Adunarea Generală a Asociaților/Consiliul Director. Comitetul de Selecție 

are 7 membri titulari și 7 membri supleanți. Comitetul are un președinte și un secretar. Pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii 

Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar 

organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.Pentru verificarea aplicării unei 

proceduri de selecție corecte ,la întâlnirea Comitetului de Selecție vor lua parte și reprezentanții 

CDRJ: responsabilul cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ sau un 

consilier desemnat de coordonator.  
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Comisia de Solutionare a Contestațiilor este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: un 

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

Comisia de Solutionare a Contestațiilor  respectă ca și componență principiul Comitetului de 

Selecție respectiv: din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile 

din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25% 

În condițiile în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție și Comisia de Solutionare a 

Contestațiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, 

înlocuirea acesteia se face de către președinte, prin convocarea supleantului care va prelua 

atribuțiile titularului. Dacă nici membrul supleant nu poate participa la întâlnire, atunci deleagă 

alt membru supleant. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Solutionare a Contestațiilor sunt : 

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

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

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

- consemnarea de către secretar în minute/rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul 

Comitetului de Selecție și Comisiei de Solutionare a Contestațiilor. 

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

finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a 

fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.   

Criteriile de selecție aferente fiecărei măsuri se vor găsi în cadrul ghidurilor elaborate și vor fi 

publicate  pe pagina de internet a GAL (www.gal-dsgh.ro), varianta finală avizată de CDRJ, cu 

cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data publicării anunțului de lansare a sesiunii. 

Perioada de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită cu aprobarea 

Consiliului Director la propunerea Managerului GAL.Pentru toate măsurile, primirea proiectelor 

se face de către secretariatul GAL, la sediul GAL.  

În urma evaluării proiectelor se întocmește Raportul de Evaluare a proiectelor,raport semnat de 

către evaluatorii de proiecte, pentru fiecare măsură în parte. Rapoartele de 

Selecție(Intermediar/Final/Suplimentar) sunt  semnate de către toți membrii Comitetului de 

Selecție prezenți și este avizat de către președinte/reprezentant legal, în vederea publicării pe 

site-ul GAL.                                                                                                                  

http://www.gal-dsgh.ro/
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Dacă unul din proiectele depuse aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție sau afini, în 

conformitate cu prevederile legale, membrul în cauză se autorecuză și va fi înlocuit de unul dintre 

membrii supleanți la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție în cauză. 

În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu 

au fost îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. 

Adoptarea deciziilor se face aplicând regula majorității simple cu “dublu cvorum” respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din 

membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii vor verifica conformitatea și 

eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate 

verificările se realizează în baza fișelor de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate 

de către cel puțin doi angajați ai GAL cu atribuții în acest sens, pentru respectarea principiului 

de verificare “4 ochi” și confidențialitatea datelor din cadrul proiectului. 

În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune 

utilizarea de către experții evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției 

(de ex.: Registrul electronic al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor 

de Insolvență etc.), se va proceda astfel: - GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care 

aparține, prin care va solicita informațiile menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, 

necesare evaluării proiectelor; - experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul 

OJFIR vor efectua verificările prin accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor 

comunica GAL, prin intermediul unei adrese de transmitere, rezultatele în termen de maxim 2 

(două) zile de la data înregistrării solicitării.    

TERMENELE ETAPELOR PROCEDURALE 

PREGATIREA SI LANSALEA APELURUILOR DE SELECTIE  

Proiectele vor putea fi depuse la GAL conform apelului de selectie deschis pentru sesiunea 

respectiva.In cazul in care valoarea proiectelor depuse la GAL in cadrul acestei sesiuni este de 

cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii,adica pragul minim  de 339.507,00 euro,atunci 

sesiunea se va inchide la data atingerii pragului minim,dar numai devreme de 5(cinci) zile 

lucratoare,începand cu ziua deschiderii sesiunii(data lansarii apelului de selectie). In cazul in 

care nu se atinge acest prag, apelul de selecție va avea o durata minimă de  30 zile 

calendaristice.Apelul de selecţie se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de 

data limită de depunere a proiectelor, numai în situaţia în care acest apel de selecţie va 

conţine toate prevederile şi informaţiile din cadrul ultimului apel de selecţie, cu excepţia 

alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenţei.  
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VERIFICAREA CONFORMITĂȚII Proiectului: După închiderea apelului de selecție,în termen de  

maxim 5 zile lucrătoare, experții evaluatori vor transmite către beneficiarii proiectelor depuse, 

notificarea de a se prezenta la sediul GAL,cu originalele documentelor depuse în cererea de 

finanțare, pentru realizarea conformității. 

 Termen de prezentare :maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.                                             
Verificarea conformității se efectuează în termen de maxim 3 zile lucrătoare sau 7 zile 

lucrătoare (în cazul solicitării de informații suplimentare) de la închiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor.  

                                                        ATENȚIE!!! 

                       În caz de neprezentare, proiectul va fi declarat neconform !!! 

Excepție: În cazul în care experții evaluatori consideră că este necesară vizita pe teren, la aceste 

cereri de finanțare conformitatea se va face o dată cu vizita pe teren. 

VERIFICAREA ELIGIBILITATII  SOLICITANTULUI - Termen:minim 2 zile + termenul de răspuns al AFIR;   

VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE  

-Termen:minim 5 zile de la termenul de răspuns al AFIR; 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE - Termen: minim 15 zile de la răspunsul AFIR; 

VIZITA PE TEREN -Termen: Minim 9 zile de la  răspunsul AFIR; 

INFORMATII SUPLIMENTARE - Termen de răspuns: 5 zile lucrătoare de la data solicitării; 

SELECTIA PROIECTELOR. DEPARTAJARE. COMITET DE SELECTIE. NOTIFICARI ALE  SELECTIEI  

Termen: maxim 30  zile lucrătoare de la data inchiderii apelului de selectie. 

CONTESTATII. COMISIA  DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. NOTIFICAREA REZULTATELOR 

CONTESTATIILOR. RAPORT FINAL DE SELECTIE  

Termen: 5 zile calendaristice de depunere a contestațiilor,de la primirea notificarii,dar nu mai 

tarziu de 6 zile  calendaristice de la postarea pe site-ul GAL DSGH a Raportului Intermediar de 

Selectie . 

 Raportul Final de Selectie/ NOTA aferentă selecției proiectelor se va publica o dată cu Raportul 

de Soluționare al Contestațiilor sau dacă nu există contestații,in a-7-a zi de la publicarea 

Raportului Intermediar 

6.1. Procedura de evaluare și selecție 

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL,sub forma cererii de finanțare și a 

documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Responsabilitatea completării cererii de 
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finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului. Pentru toate 

proiectele evaluate la nivelul GAL, sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, 

atașate cererii de finanțare. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate 

cu ghidurile aferente măsurilor cuprinse în SDL și a Ghidului de implementare a submăsurii 19.2 

și cu documentele anexe prevăzute în apelurile de selecție lansate de GAL și avizate  de CDRJ, 

aparține solicitantului.Evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica 

eligibilitatea proiectelor, îndeplinirea principiilor de selecție și vor acorda punctajele aferente 

fiecărei cereri de finanțare eligibile. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în 

baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile 

(în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după 

caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale. GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea 

condiţiilor de eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare  clarificările 

de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face 

parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul 

în care proiectul va fi selectat.Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în 

mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL,Procedura de evaluare și selecție a 

proiectelor depuse în  cadrul SDL, aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare 

a contestațiilor și  ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare) al GAL - ului. 

În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate/selectie 

presupune utilizarea de către experții evaluatori ai GAL a unor documente/ baze de date de uz 

intern ale Agenției (de ex.: , Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), se 

va proceda astfel: 

- GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va solicita informațiile 

menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor; 

- experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua 

verificările prin accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL 

rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la data înregistrării solicitării, prin 

intermediul unei adrese de transmitere, Formularul nr . 2 din Secțiunea II – „Formulare” 

din cadrul  Manualului de procedură a Sub-Măsurii 19.2 ,,Sprijin Pentru Implementarea 

Acțiunilor În Cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală ,, 
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6.2. Evaluarea proiectelor 

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile 

(în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după 

caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis ordinul 107/24/04/2017 - “Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor 

respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați 

în cadrul GAL. Dupa primirea si înregistrarea Cererilor de Finanțare experții GAL vor completa si 

transmite catre OJFIR solicitarea cu privire la informațiile despre solicitant  Secțiunea AFIR.Pentru 

toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, 

vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei 

cereri de finanțare eligibile. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza 

unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să 

îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, și 

să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. În conformitate cu prevederile art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial 

condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul 

constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat 

neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul GAL, în funcție de tipul de 

proiect. Pentru verificarea eligibilității, experții GAL vor utiliza ,,Fișa de evaluare generală a 

proiectului” – specifica Măsurii.  

Notă! Formularele de verificare elaborate de GAL nu vor avea viza reprezentantului CDRJ pe ele. 

Avizarea acestora de către CDRJ se face prin completarea Formularelor 2, respectiv 3,pentru 

Raportul de Selectie. 

Atenție! Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL va cuprinde atât verificarea 

criteriilor generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de 

implementare și capitolului 8.1 din PNDR,a conformității documentelor, cât și verificarea 

criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL. (vezi anexe- fișele de evaluare generale 

specifice fiecărei măsuri din SDL.) 
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GAL va putea utiliza ca model fișele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la 

nivelul Agenției, completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa măsurii 

din SDL.Pe durata procesului de evaluare la nivelul GAL, personalul GAL va respecta  manualul de 

procedură propriu, precum și versiunea Ghidului de implementare pentru Sub-măsura 19.2 în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecție disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info). În 

situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, 

evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu noile prevederi legislative. 

Data intrării în vigoare a Ghidului de implementare, respectiv a Manualului de procedură pentru 

Sub-măsura 19.2, este data aprobării prin Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

Există posibilitatea modificării documentelor de accesare în sensul actualizării lor conform 

documentelor în vigoare, în baza unei Erate postate pe pagina de internet a GAL, cu asigurarea 

condițiilor minime de transparență si prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu zece zile 

calendaristice, fără a influența procesul de evaluare și selecție.GAL are obligația de a aduce la 

cunoștință potențialilor beneficiari modificările care pot interveni asupra documentelor de 

accesare, ca urmare a actualizării acestora și a modificărilor legislative cu incidență în domeniul 

de interes.  

Metodologia de verificare pe teren: Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren G.E4L 

data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – 

sat/comuna/oraș) precum si persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele 

si funcția acesteia – reprezentant legal/ un împuternicit al acestuia). 

1. Experții vor bifa in coloanele corespunzătoare din tabel;  

2. Experții vor bifa in coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un imputernicit al 

acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa in coloana Nu si vor 

inscrie la rubrica Observații GAL. 

3. Se verifică daca amplasarea construcției existente, la care urmează să se efectueze 

restaurarea, conservarea și / sau dotarea , corespunde cu cea din Cererea de Finanțare si 

din documentele anexate Cererii de Finanțare.      

4. Conditiile existente pe teren permit realizarea investițiilor prevăzute în SF/DALI? Se 

verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.  

5. Se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, 

electricitate, apa, canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate. La 

rubrica Observații GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură 

existente, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.   
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6. Se verifică existența clădirii si daca clădirile existente propuse pentru restaurarea, 

conservarea și / sau dotarea corespund cu specificațiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, 

starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de fezabilitate.  În varianta în 

care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parțial de beneficiar din 

fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrării existente.   

În cazul lucrărilor existente care nu au avut la bază un proiect tehnic şi autorizație de construcție 

se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistența şi stabilitatea construcției. In 

studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnica pentru restaurarea, conservarea și 

/ sau dotarea construcției. Daca proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări se verifică 

dacă acestea au legătură cu proiectul propus spre finanțare in conformitate cu prevederile din 

studiului de fezabilitate. Aceste date se înscriu la  rubrica Observații GAL 

7. Se verifica daca informațiile prezentate in Studiul de Fezabilitate sunt corelate cu cele 

existente în teren. Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL. 

Experții care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 

unei bife („√”) în câmpurile respective. Daca există neconcordanțe intre părerile experților care 

efectuează vizita pe teren, şeful ierarhic superior va media/ rezolva neînțelegerile si iși va însuși 

decizia prin semnătura. 

Atenție! 

Experții trebuie să realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, căi de 

acces, utilaje, remiza unde depozitează utilajele). Acestea sunt obligatoriu de făcut si vor 

fi atașate Fisei de verificare pe teren G.E4L. 

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a proiectului, 

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; 

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

obligatorii la depunerea cererii de finanțare; 

- necesitatea corectării bugetului indicativ; 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de selecție; 

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

experți. În cazul în care se constată diferențe între evaluarea făcută de expertul 1 (2 ochi) și cea 
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făcută de expertul 2 (4 ochi), acestea se mediază de către managerul GAL, decizia sa fiind finală. 

În cazul în care între opinia comună a experților și opinia managerului GAL există divergențe, 

medierea este făcută in cadrul Comitetului Director, decizia acestuia din urmă fiind cea finală. 

Decizia finală luată în procesul de mediere va fi justificată prin menționarea argumentelor 

relevante în cadrul rubricii Observații din Fisa de Evaluare Generala a Proiectului.Un exemplar al 

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

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

în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de 

către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași 

măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la 

GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție 

lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată 

neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată, pentru eventuale verificări ulterioare 

(Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). Pentru proiectele 

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

realizează la cerere pe baza de proces verbal de restituire încheiat in 2 exemplare  originale 

semnate de ambele părți. 

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

voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului 

de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul 

urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, 

la aceste selecții va lua parte și responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv 

și coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de coordonator. Întrunirile Comitetului de selecție 

se pot realiza prin teleconferință/videoconferință sau prin aprobarea rapoartelor prin procedură 

scrisă. Astfel, proiectele și rapoartele se transmit prin e-mail către membrii Comitetului de 

selecție, iar aceștia transmit acordul/dezacordul către GAL tot prin e-mail. Atenție! Este posibilă 

combinarea mijloacelor de întrunire a Comitetului de Selecție, în funcție de modalitatea de 

participare a membrilor Comitetului de Selecție. Rezultatele procesului de selecție se 

consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți 

ai Comitetului de Selecție, inclusiv cu semnătură electronică sau prin atașarea acordului transmis 

prin e-mail (în cuprinsul Raportului de selecție va fi menționată data transmiterii acordului), 

specificându-se apartenența membrilor la mediul privat sau public, rural sau urban – cu 

respectarea procentelor minime obligatorii. 
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Atenție! Nu este permisă semnarea unui document utilizând atât semnătura electronică, cât și 

semnătura olografă, în vederea avizării Raportului de Selecție. 

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

respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. În situația în care GAL este 

beneficiar (al unor operațiuni ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband), 

verificarea se va realiza de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de 

evaluare, cu respectarea principiului ”4 ochi”. Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare 

și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membri 

Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile 

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

legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele 

implicate de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de 

evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de 

interese, care să conțină minim aspectele precizate în cadrul Ghidului de implementare. În cazul 

în care experții OJFIR/ CRFIR care verifică încadrarea proiectului constată că în Declarațiile pe 

propria răspundere nu sunt menționate toate aspectele solicitate, proiectul va fi declarat 

neconform. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM 

PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa 

cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat 

se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare. 

În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele selectate vor 

avea atașate obligatoriu Raportul de selecție/Raportul suplimentar de selecție/Nota cu privire la 

Selecția finală și Raportul de contestații (dacă este cazul), emise de GAL și avizate de CDRJ și 

toate fișele de verificare (conformitate ,eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – 

dacă este cazul), însoțite de F2 – Formular de verificare a apelului de selecție avizat de CDRJ, F3 

– Formular de verificare a procesului de selecție avizat de CDRJ și de copiile declarațiilor privind 

evitarea conflictului de interese. După finalizarea verificărilor, GAL întocmește lista proiectelor 

eligibile, neeligibile, neconforme si retrase, punctajul aferent acestora, eventualele criterii de 

departajare.Listele de mai sus împreună cu proiectele vor fi puse la dispoziția comitetului de 

selecție;Comitetul de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor sesiunilor;Ulterior 

verificării respectării prevederilor in ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de 

Selecție întocmite se datează si semnează de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți 
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si este avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al 

Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 

Raportul de selecție se postează pe site-ul GAL : www.gal-dsgh.ro ; 

După finalizarea acestor etape procedurale solicitanții vor fi notificați în scris sau prin e-mail cu 

privire la rezultatul evaluării Cererii de Finanțare, la cel mult 30 de zile lucratoare de la data 

închiderii apelului de selecție.Solicitanții care nu sunt de acord cu rezultatul Raportului 

Intermediar de Selectie pot depune în scris contestații. După finalizarea termenului de depunere 

a contestațiilor GAL va pune la dispoziția Comisiei de Soluționare a Contestațiilor toate 

documentele aferente evaluării proiectelor, raportul de selecție si contestațiile depuse de 

solicitanți. Contestațiile pot fi depuse in termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificării  

privind rezultatul selectiei proiectelor,dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la publicarea 

pe site-ul GAL a Raportului Intermediar. Contestațiile,semnate de beneficiar, vor fi depuse la 

sediul GAL ”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”.Termenul de soluționare a contestațiilor 

de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor este de maxim 10  zile lucratoare de la data 

înregistrării acestora la GAL”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”.Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor va întocmi raportul de soluționare al contestațiilor si va notifica Solicitantul cu 

privire la rezultatul contestațiilor. Raportul de Solutionare al contestațiilor va fi publicat pe site-

ul GAL, urmat de Raportul Final de Selecție al proiectelor.                                                                         

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

Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării 

Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de 

președintele/reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi 

descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea 

tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta 

devenind Raport Final de Selecție la data semnării Notei. 

In cazul unei/unor Contestatii se va intocmi Raportul Final de Selecție al Proiectelor. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul Final de Selecție. Raportul Final 

de Selectie al proiectelor, va include proiectele neconforme, eligibile și selectate, proiectele 

eligibile și neselectate, proiectele neeligibile și proiectele retrase. Acesta va fi semnat și aprobat 

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

privat sau public, rural sau urban – cu respectarea procentelor minime obligatorii. Reprezentantii 

CDRJ avizează Raportul Final de selecție asigurându-se de faptul că procedura de selecție a 

proiectelor s-a desfășurat corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de 
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selecție din fișa măsurii din SDL și condițiile de transparență aplicate de GAL (inclusiv în cazul 

prelungirii sesiunii de depunere). Raportul Final de Selecție va fi avizat și de către Președintele 

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

acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își 

schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de persoana juridică, noul reprezentant 

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

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

6.3. Contestații. Comisia de solutionare a contestațiilor. Notificarea rezultatelor 

contestațiilor. Raport Final de selecție  

În cazul în care se depun contestații, se publică Raportul de soluționare a contestațiilor (document 

denumit în conformitate cu prevederile din cap. XI din SDL), care include: Statutul inițial al 

proiectului, Statutul proiectului în urma instrumentării contestației și implicit Rezultatul 

Contestației, însoțit de decizie (admis sau respins).În urma rezultatului contestațiilor, se 

elaborează și se publică Raportul de selecție final, care include toate proiectele eligibile și 

selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în 

urma contestațiilor  și proiectele retrase.  

Termen: -5 zile calendaristice de depunere a contestațiilor  de la data notificarii, dar nu mai 

târziu de 6 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar pe site-ul GAL DSGH.  

- Maxim 10 zile lucratoare de soluționare a contestațiilor, de la data înregistrării ultimei 

contestații, 

RaportuL de selecție  final/Nota aferentă raportului de selecție intermediar pentru selecția 

finală a proiectelor,se va publica o dată cu Raportul de Soluționare al Contestațiilor sau dacă nu 

există contestații in a 7-a zi de la publicarea Raportului Intermediar de Selecție. 

Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în 

urma rezilierii contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de 

finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea 

ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL, sume rezultate 

din realocări financiare, și există o listă cu proiecte în așteptare ca urmare a ultimei sesiuni 

lansate, acestea pot fi finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar daca indeplinesc 

condițiile de eligibilitate si selecție la momentul elaborării Raportului de Selecție Suplimentar . 

Dacă de la momentul evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către 

GAL și până la includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o 

perioadă de 6 (șase) luni, GAL va relua procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. 

Această reverificare este necesară pentru a se asigura că și la momentul emiterii Raportului de 

selecție suplimentar sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate (cu excepția acelor cerințe 

care sunt obligatorii de îndeplinit la depunerea cererii de finanțare – conform prevederilor 
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europene),inclusiv din perspectiva posibilității implementării de către solicitant a 

investiției/planului de afaceri aprobate iniţial, încadrarea în termene, etc.Totodată, în situația 

unei perioade mari de timp de la depunerea Cererii de finanţare și până la publicarea unui Raport 

de selecție suplimentar, poate fi necesară  refacerea unor documente care au expirat sau 

actualizarea acestora la momentul verificării condiţiilor de eligibilitate (de ex., Declaraţie pe 

propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 

minimis).  

În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus la AFIR va avea obligatoriu 

atașată Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii Raportului 

de selecție suplimentar. Aceasta trebuie să îndeplinească aceleași condiții de conformitate ca 

fișa inițială. 

. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în 

cazul Raportului de Selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde 

mențiuni privind sursa de finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de 

selecție suplimentar se va realiza în aceleași condiții ca și pentru Raportul de selecție. 

Capitolul 7. ELIGIBILITATEA LA NIVELUL A.F.I.R.  

      AFIR lansează un anunț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, 
finanțate prin submăsura 19.2, publicat pe site-ul AFIR (www.afir.info). Acesta va cuprinde 
informațiile prevăzute în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 
19.2.  
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 submăsurii 
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  (beneficiari privați domeniul 
non-agricol și beneficiari publici netransferate la OJFIR)) care presupun lucrări de construcții 
montaj , conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR;  

➢ la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple/simple cu montaj (proiecte care 
presupun echipamente și montajul acestora), proiectele cu sprijin forfetar, proiectele de servicii 
(indiferent de tipul de beneficiar) și proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar) transferate de la CRFIR, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR.  
Proiectele de servicii, pentru care se folosește formularul - cadru de cerere de finanțare 
prezentat în secțiunea Formulare din Manualul de procedură pentru submăsura 19.2, aprobat 
prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale vor fi verificate de către experții SLIN-
OJFIR. 
Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele nu mai târziu de 15 zile 
lucrătoare de la Raportul de selecție întocmit de GAL din care să reiasă statutul de proiect 
selectat (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), astfel încât să 
poată fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în 
vigoare. În cazul în care după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în 
ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în 
vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată 

http://www.afir.info/
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de Președintele/ Reprezentantul legal al GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care 
vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după 
parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit 
modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. În acest caz, 
termenul de 15 zile lucrătoare de depunere a proiectelor la AFIR se calculează de la data Notei.  
Notă! În cazul cererilor de finanțare declarate anterior ca fiind „neconforme“ și redepuse în 
baza aceluiași Raport de selecție, se verifică ca de la data la care a fost luată la cunoștință 
decizia de neconformitate și până la data redepunerii să nu se depășească 15 zile lucrătoare. 
 
MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în 
afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională. 
 

Atenție!  
Organismele statutare ale GAL-urilor trebuie să aibă în vedere aceste aspecte în stabilirea 
datelor de lansare și închidere a apelurilor de selecție, precum și perioada aferentă evaluării și 
selecției de la nivelul GAL și perioada aferentă evaluării și contractării de la nivelul AFIR – 
perioadă care poate presupune și autorizarea beneficiarilor, asigurarea finanțării etc. 
Pentru operațiunile care corespund obiectivelor art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. i), ii) și iii) din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, durata de implementare a planului de afaceri trebuie corelată cu data 
limită privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate din FEADR 2014-2020. În acest scop, termenul 
limită de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri se calculează prin diminuarea 
duratei de execuție cu termenul de 90 de zile calendaristice necesar efectuării ultimei plăți.    

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 submăsurii 
19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. 
Cererile de finanțare vor fi depuse în format fizic sau vor fi transmise prin e-mail în formă 

scanată/semnată electronic  de către solicitant la OJFIR pe raza căruia se implementează 

proiectul sau pot fi încărcate de către GAL în sistemul online al AFIR, respectiv prin accesarea 

aplicației “OneDrive”, după caz. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai 

multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția proiectului 

este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații 

agricole amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR-ul pe raza 

căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de 

animale).  

Solicitanții care dispun de semnătură electronică pot transmite Cererea de finanțare și 

documentele anexe întocmite în nume propriu aferente cererii de finanțare semnate electronic 

cu o semnatură bazată pe certificat digital calificat (de ex. în cazul documentelor word emise 

de solicitant, acestea se pot exporta direct în PDF și semna electronic fără listare). În cazul 

documentelor emise de alte instituții/ entități acestea se vor scana pentru încărcare. 

Solicitanții trebuie să dețină semnătură electronică calificată care în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii care se află în 

lista oficială a Uniunii Europene si care se regaseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/#/.  

Cererea de finanțare se poate depune astfel: 
-  în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1 exemplar, care 

va cuprinde scan-ul cererii de finanțare, inclusiv toate anexele administrative) la expertul 
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.  
La depunerea proiectului în format letric la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un 

împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe 

reprezentantul GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată;   
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- transmise prin e-mail în formă scanată/semnată electronic la OJFIR pe raza căruia se 
implementează proiectul; 

- încărcate de către GAL în sistemul online al AFIR, respectiv prin accesarea aplicației “OneDrive”, 
după caz. 
Solicitantul își asumă veridicitatea documentelor, iar dacă la prezentarea acestora în original se 
constată neconcordanțe care afectează condițiile de eligibilitate sau selecție, proiectul va fi 
declarat neeligibil.  
În cazul proiectelor depuse în format letric sau scanat, în vederea încheierii contractului de 
finanțare solicitanții declarați eligibili și selectați vor trebui să prezinte obligatoriu documentele 
specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea verificării conformității 
documentelor depuse în copie cu documentele în original.  
Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii 
de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. 
Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se 
va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei 
obiective sunt atinse prin proiect, conform Anexei I - „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în 
cadrul submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice 
finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ a 
prezentului Ghid. 
Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune/transmite proiectul la 
OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. În cazul depunerii în format letric, dosarul 
cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative conform 
listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau 
înlocuirea documentelor. 
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul submăsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 
trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de: 

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ prin 
completarea Formularului 3; 

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu)* și avizată de CDRJ 
prin completarea Formularului 3; 

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul; 
• Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea 

etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului suplimentar (dacă este cazul), 
în cadrul căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de 
CDRJ; 

• Copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de 
selecție (dacă este cazul); 

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, 
privind evitarea conflictului de interese (formular propriu); 

• Copie a Fișei de avizare a documentației de accesare elaborată de GAL emisă de AFIR (doar 
pentru măsurile din SDL care nu sunt similare unor măsuri din PNDR 2014-2020);  

• Copie a Formularului 2/2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ; 
• Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ.  

* Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare 
pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare 
distincte (două sau trei formulare, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, 
care să cuprindă toate punctele aferente celor trei etape de verificare. Acestea se vor depune și 
în format editabil, electronic.  
Notă!  
Formularele de verificare elaborate de GAL nu vor prezenta viza reprezentantului CDRJ. 
Avizarea acestora de către CDRJ se va realiza prin completarea Formularelor 2/2.1, respectiv 3. 

Atenţie! 
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GAL va putea utiliza ca model fişele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la 
nivelul AFIR, care vor fi completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fişa 
măsurii din SDL. 

Atenție! 
Pentru a evita situațiile în care anumite proiecte incluse în cadrul Rapoartelor de selecție 
suplimentare emise de GAL să fie declarate neeligibile de către AFIR, dacă de la momentul 
evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la 
includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6 
(șase) luni, GAL va relua procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. Această 
reverificare este necesară pentru a se asigura că și la momentul emiterii Raportului de selecție 
suplimentar sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate (cu excepția acelor cerințe care 
sunt obligatorii de îndeplinit la depunerea cererii de finanțare – conform prevederilor 
regulamentelor europene), inclusiv din perspectiva posibilității implementării de către solicitant 
a investiției/planului de afaceri aprobate iniţial, încadrarea în termene etc. Totodată, în 
situația unei perioade mari de timp de la depunerea Cererii de finanţare și până la publicarea 
unui Raport de selecție suplimentar, poate fi necesară  refacerea unor documente care au 
expirat sau actualizarea acestora la momentul verificării condiţiilor de eligibilitate (de ex., 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de minimis). În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus 
la AFIR va avea obligatoriu atașată Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, 
premergător emiterii Raportului de selecție suplimentar. Aceasta trebuie să îndeplinească 
aceleași condiții de conformitate ca fișa inițială. 
Personalul AFIR va respecta legislația incidentă, precum și versiunea Manualului de procedură 
pentru submăsura 19.2, în vigoare la momentul realizării verificării cererilor de finanțare, 
disponibil pe site-ul AFIR (www.afir.info).  
 

7.1 Certificarea încadrării proiectelor   

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 
din cadrul OJFIR/CRFIR. În cazul în care în procesul de verificare a documentelor din dosarul 
Cererii de finanțare (inclusiv cele emise de către GAL) se constată erori de formă sau erori 
materiale (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, 
semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau 
prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard)  sau necorelări/ 
informații contradictorii, expertul OJFIR/CRFIR va solicita documente sau informații 
suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR vor solicita documente și informații suplimentare (formular 
E3.4L) în etapa de verificare  a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de 
natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL1, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile 
lucrătoare de la comunicare. Prin exceptie, in cazul în care solicitarea de informații 
suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție 
publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul 
precizat în adresă, urmând ca acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de 
către instituția publică în termenele legale sau procedurale specifice instituției respective. 

 
1 În lipsa unei confirmări, în cazul în care solicitarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă solicitarea 
este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată. În calcularea perioadei 
nu se vor lua în considerare data luării la cunoștință/ data comunicării și data trimiterii răspunsului către AFIR.  
 

 
 

http://www.afir.info/
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De asemenea, pot fi solicitate informații suplimentare către DGDR AM PNDR în situația în care 
sunt necesare clarificări privind fișa măsurii din SDL sau către CDRJ în ceea ce privește avizarea 
apelului/ procesului de selecție. Termenul de răspuns este de maximum 10 zile lucrătoare de la 
data înregistrării la DGDR AM PNDR/ CDRJ. În acest caz, termenul de emitere a fișei E1.2.1L se 
prelungește până la primirea răspunsului de la DGDR AM PNDR/ CDRJ. 
Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți: 
 
• Partea  I  – Verificarea conformității documentelor 
 
Expertul OJFIR/CRFIR care primește cererea de finanțare trebuie să se asigure de prezența 
următoarelor documente: fișe de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren 
– dacă este cazul), copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat 
după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportului suplimentar 
(dacă este cazul), întocmit de GAL și avizat de CDRJ, copie a Notei emisă de GAL prin care 
Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție (dacă este cazul), copii ale 
declarațiilor privind evitarea conflictului de interese și copii ale formularelor de verificare a 
apelului de selecție (Formularul 2/2.1), respectiv a procesului de selecție (Formularul 3) emise 
de CDRJ. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează 
procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a 
respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime 
obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt 
menționate în Ghidul de implementare aferent submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului 
CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile 
din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană 
(diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de 
selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie 
atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens. Emiterea 
Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul 
Raportului de selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde 
mențiuni privind sursa de finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului 
de selecție suplimentar se va realiza în aceleași condiții ca și pentru Raportul de selecție. 
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.  
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate ”neconforme”, inclusiv după 
solicitarea de informații suplimentare, ca urmare a verificării punctelor specificate în Partea I, 
vor fi înștiințați prin fax/ poștă/ e-mail privind rezultatul verificării, prin intermediul 
formularului E1.2.1L (Partea I). O copie a fișei de verificare va fi transmisă și către GAL. Pentru 
cererile de finanțare depuse în format letric, odată cu semnarea de luare la cunoștință, 
solicitantul va menționa pe fișă dacă dorește restituirea cererii de finanțare și o va transmite 
către experții verificatori. În caz afirmativ, exemplarul copie (în format electronic - CD) va fi 
restituit reprezentantului GAL/solicitantului (după caz), pe baza unui proces-verbal întocmit la 
nivelul SLIN OJFIR unde a fost depus proiectul. Pentru proiectele care au fost repartizate în 
vederea evaluării către alte servicii din cadrul AFIR, experții verificatori vor transmite dosarul 
cererii de finanțare pentru a fi restituit solicitantului. 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 (în format electronic - CD) se returnează la cerere 
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solicitantului/ reprezentantului GAL (după caz), 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. 
 
Contestațiile cu privire la neconformitate pot fi transmise în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare 

de la confirmarea de primire a formularului E1.2.1L (Partea I) și se soluționează: 

- La CRFIR, la Serviciul tehnic de specialitate care coordonează structura care a analizat 

proiectul, pentru proiectele a căror neconformitate a fost constatată de OJFIR. 

- La AFIR, la Direcția de specialitate de la nivel central, în cazul proiectelor a căror 

neconformitate a fost constatată de CRFIR. 

OJFIR/ CRFIR va transmite în maxim 2 (două) zile lucrătoare contestația la entitatea care o 

verifică, împreună cu dosarul administrativ al cererii de finanțare care face obiectul 

contestației. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor printr-o adresă de răspuns (fără a exista un 

formular cadru) este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o 

soluționează. 

În situația în care contestația este admisă, în baza adresei de răspuns a structurii responsabile 

de soluționare, structura care a realizat verificarea inițială a proiectului de la nivelul 

OJFIR/CRFIR va întocmi fișa E1.2.1LR – Partea I (refăcută), care va cuprinde obligatoriu toată 

conformitatea proiectului și se va asigura de continuarea fluxului procedural corespunzător. 

 
• Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 
 
Pentru toate proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2, 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 articolul din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în 
Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform aceluiași regulament) corelat cu 
indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.  
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate ca fiind „încadrate incorect“, inclusiv 
după solicitarea de informații suplimentare, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare 
din Partea a II-a, vor fi înștiințați prin fax/ poștă/ e-mail privind rezultatul verificării, prin 
intermediul formularului E1.2.1L (Partea a II-a). O copie a fișei de verificare va fi transmisă și 
către GAL. Pentru cererile de finanțare depuse în format letric, odată cu semnarea de luare la 
cunoștință, solicitantul va menționa pe fișă dacă dorește restituirea unui exemplar al cererii de 
finanțare și o va transmite către experții verificatori. În caz afirmativ, exemplarul copie (în 
format electronic - CD) va fi restituit reprezentantului  GAL/solicitantului (după caz), pe baza 
unui proces-verbal întocmit la nivelul SLIN OJFIR unde a fost depus proiectul. Pentru proiectele 
care au fost repartizate în vederea evaluării către alte servicii din cadrul AFIR, experții 
verificatori vor transmite dosarul cererii de finanțare pentru a fi restituit solicitantului. Acesta 
poate reface proiectul și îl poate 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 ca fiind încadrată corect și retrasă de către 
solicitant (de două ori) nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 
Contestațiile cu privire la încadrarea incorectă a proiectului pot fi transmise în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la confirmarea de primire a formularului E1.2.1L și se soluționează la 



                      

                                                               
 

                                                                                                                                                                                         Page 43 of 53 
 

AFIR central, de către Serviciul LEADER. Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor 
printr-o adresă de răspuns (fără a exista un formular cadru) este de 30 zile calendaristice de la 
data înregistrării la structura care o soluționează. 
În situația în care contestația este admisă, în baza adresei de răspuns a Serviciului LEADER, 

structura care a realizat verificarea inițială a proiectului de la nivelul OJFIR/CRFIR va întocmi 

fișa E1.2.1LR – Partea a II – a (refăcută), care va cuprinde obligatoriu toată încadrarea 

proiectului și se va asigura de continuarea fluxului procedural corespunzător. 

Pentru proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de 
finanțare se poate realiza în orice moment. În acest caz, solicitantul sau reprezentantul 
solicitantului (care poate fi inclusiv GAL, împuternicit printr-un mandat sub semnătură privată) 
va înainta la OJFIR unde a depus cererea de finanțare o solicitare de retragere, completată cu 
datale solicitantului, precum și detalierea motivelor în baza cărora solicită retragerea, 
înregistrată și semnată de către acesta, utilizând formularul E0.2L din Manualul de procedură 
pentru implementarea submăsurii 19.2. Pentru cererile de finanțare depuse în format letric, 
OJFIR va restitui solicitantului exemplarul original al cererii de finanțare, pe bază de proces-
verbal.  
Atenţie! Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare.  
Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu 
la nivelul GAL. 
 
7.2 Verificarea eligibilității și a Criteriilor de Selectie la nivel de AFIR 
 
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție 
de tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași 
serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa 
de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de 
eligibilitate și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, precum 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 și 
selectat va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu 
documentele solicitate în vederea contractării.   
Pentru toate proiectele finanțate prin submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 
verificare din Declarația pe propria răspundere a solicitantului din cadrul cererii de finanțare, 
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 și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, expertul 
OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv fișele măsurilor din SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare 
încheiat între GAL și AFIR pentru submăsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare“.  
 
Expertul verificator va solicita informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității și a 
criteriilor de selecție aplicate de către GAL, dacă este cazul:  

•  către solicitant, în următoarele situații: 
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de 
selecție; 
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- 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 clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea 
documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte 
documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin 
în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la 
dosarul cererii de finanțare; 
- necesitatea corectării bugetului indicativ ; 
- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale. 

• către GAL, în situația în care sunt necesare clarificări privind documentele aferente procesului 
de evaluare și selecție în urma căruia cererea de finanțare a fost selectată. 
Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o 
singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau 
GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de 
informații suplimentare nu poate depăși 5(cinci) zile lucrătoare de la momentul luării la 
cunoștință de către solicitant/GAL2, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la 
comunicare. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de finanțare, în cazul în 
care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror 
necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate 
inițial.  
De asemenea, se pot solicita informații suplimentare către DGDR AM PNDR în situația în care 
sunt necesare clarificări privind criteriile de eligibilitate și de selecție conform fișei măsurii din 
SDL sau către CDRJ în ceea ce privește avizarea apelului/ procesului de selecție. Termenul de 
răspuns este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la DGDR AM PNDR/ CDRJ. În 
acest caz, termenul de emitere a fișei E1.2L se prelungește până la primirea răspunsului de la 
DGDR AM PNDR/ CDRJ. 
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.  
În cazul investițiilor noi, pentru care, în principiu, nu este necesară verificarea pe teren la acest 
stadiu, vizita pe teren se poate efectua dacă este considerată necesară de către expertul 
Compartimentului Evaluare pentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, pe baza unei 
Note aprobate de șeful serviciului și de Directorul OJFIR/CRFIR. 
Verificarea pe teren se face de către experții care au verificat condițiile de eligibilitate a 
cererii de finanțare.  
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.  
Scopul verificării pe teren este de asigurare că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice 
şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul 
corelării acestora. Cu ocazia vizitei pe teren se pot solicita informaţii/documente referitoare la 

 
2 În lipsa unei confirmări, în cazul în care solicitarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă solicitarea 
este transmisă prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată. În calcularea perioadei 
nu se vor lua în considerare data luării la cunoștință/ data comunicării și data trimiterii răspunsului către AFIR.  

 
 



                      

                                                               
 

                                                                                                                                                                                         Page 45 of 53 
 

elementele verificate. În acest caz, în Fişa de verificare pe teren se vor menționa informatiile 
solicitate care contribuie la concluzia asupra vizitei pe teren. 
La sfârșitul vizitei pe teren, experţii prezintă solicitantului/ reprezentantului legal concluziile 
vizitei pe teren. În cazul în care solicitantul/ reprezentantul legal nu este de acord cu 
concluziile vizitei pe teren menționate de experți în fișa E3.8L, acesta poate solicita înscrierea 
de mențiuni în acest sens în fișă. După completarea fișei, expertul verificator are obligația de a-
i prezenta solicitantului/ reprezentantului legal fișa în vederea semnării și a-i înmâna o copie.  
 
În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate 
contesta rezultatele verificării după notificarea de neeligibilitate. În acest caz se va efectua o 
nouă vizită pe teren de către un alt OJFIR/CRFIR, la decizia Directorului OJFIR/CRFIR. 
Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanțare presupune obligatoriu verificarea tuturor 
criteriilor de eligibilitate (inclusiv a criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL), chiar dacă, pe 
parcurs, experții verificatori constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii. 
Verificarea criteriilor de selecție aplicate de către GAL se realizează pentru toate cererile de 
finanțare eligibile.  
 

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale 
Agenției vor verifica criteriile de selecție aplicate de către GAL, preluate din Fișa de evaluare a 
criteriilor de selecție întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare, inclusiv 
metodologia de verificare elaborată de către GAL. 

Notă 
Dacă în urma verificării criteriilor de selecție ale proiectelor depuse la AFIR în cadrul submăsurii 
19.2 se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, expertul verificator de la nivelul AFIR 
va transmite o Notă de atenționare către GAL, în care se vor consemna erorile identificate.  
 

➢ În cazul acceptării erorilor sesizate, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea 
Notei de atenționare, GAL va modifica punctajele acordate și va întocmi o Erată la Raportul de 
selecție, aprobată de organele de decizie ale GAL (aprobare prin procedură scrisă sau prin 
teleconferință/videoconferință). Erata însoțită de un Memoriu justificativ (și alte documente, 
dacă este cazul) va fi transmisă către CDRJ în vederea avizării. Erata semnată de către 
reprezentantul CDRJ va fi depusă/ transmisă (prin poștă/ fax/ e-mail) de GAL la AFIR. În situația 
în care proiectele în cauză își mențin statutul de proiect selectat, nu este necesară întrunirea 
Comitetului de Selecție, urmând ca în baza eratei proiectele respective să își continue fluxul 
procedural la nivelul AFIR. În cazul în care în urma Eratei proiectele își schimbă statutul inițial 
trebuie întrunit Comitetul de Selecție și reavizat Raportul de selecție (reluată procedura inițială). 
Selecția se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, urmând aceiași pași 
procedurali ca în cazul raportului de selecție, conform procedurilor GAL (Notificarea solicitanților 
privind selectarea/ neselectarea proiectelor și comunicarea perioadei de depunere a 
contestațiilor). 

➢ Dacă GAL nu este de acord cu erorile sesizate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data 
primirii Notei de atenționare acesta va transmite către DGDR - AM PNDR o prezentare a situației 
împreună cu documentele aferente și argumentele pentru menținerea punctajelor acordate 
proiectelor care fac obiectul atenționării, însoțite de o copie a Notei de atenționare emisă de 
AFIR.  
• Dacă în urma verificării experții AM PNDR - SLIN susțin argumentele GAL, GAL va depune/ 
transmite (prin poștă/ fax/ e-mail) la AFIR adresa emisă de DGDR – AM PNDR în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare de la primirea notei, iar proiectele vor fi admise de AFIR automat în 
etapa de contractare.  
• Dacă experții AM PNDR - SLIN nu confirmă sau confirmă parțial argumentele GAL, GAL va 
întocmi Erată la Raportul de selecție, în conformitate cu verificarea realizată de DGDR – AM 
PNDR, care trebuie aprobată de organele de decizie ale GAL și avizată de CDRJ. În situația în 
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care proiectele în cauză își mențin statutul de proiect selectat, nu este necesară întrunirea 
Comitetului de Selecție, urmând ca în baza eratei proiectele respective să își continue fluxul 
procedural la nivelul AFIR. În cazul în care în urma Eratei proiectele își schimbă statutul inițial 
trebuie întrunit Comitetul de Selecție și reavizat Raportul de selecție (reluată procedura 
inițială). Selecția se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, urmând aceiași 
pași procedurali ca în cazul raportului de selecție, conform procedurilor GAL (Notificarea 
solicitanților privind selectarea/ neselectarea proiectelor și comunicarea perioadei de depunere 
a contestațiilor). 
•  În cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea etapelor procedurale 
ale GAL (primirea adresei emise de DGDR – AM PNDR, avizarea eratei, finalizarea etapei de 
contestații) GAL nu depune documentația la AFIR, AFIR va informa DGDR – AM PNDR care va 
sesiza Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR, în vederea reverificării 
aspectelor semnalate. În această situație, procesul de contractare se va suspenda până la 
finalizarea acțiunii de control, rezultatul acesteia constituind decizia finală administrativă 
privind contractarea proiectelor vizate. 
În acest caz, termenele de verificare a criteriilor de selecție se suspendă până la parcurgerea 
tuturor etapelor de mai sus, respectiv până la decizia finală privind selecția proiectului.      
După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate 
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei 
autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor privind 
încadrarea proiectului și a criteriilor de eligibilitate și de selecție. Dacă în urma reverificării se 
constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ 
încadrate incorect/ neeligibile/ eligibile și neselectate. 
 
După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului, precum și a  eligibilității și a 
criteriilor de selecție aplicate de către GAL, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost 
declarate eligibile și selectate/ eligibile și neselectate/ neeligibile, precum și GAL-urile care au 
realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării 
cererilor de finanțare.  
Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului rezultată ca urmare a verificării 
proiectului de către OJFIR/CRFIR poate fi transmisă de către solicitant în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării3 pe e-mail sau încărcată în sistemul online prin 
accesarea aplicației „OneDrive“ de către GAL sau poate fi depusă la sediul OJFIR/CRFIR care a 
analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR 
superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul. Contestațiile depuse/transmise în 
afara termenului prevăzut mai sus se resping. 
Un solicitant poate transmite o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate 
contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea 
proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea 
sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor depuse este de 30 de zile calendaristice de la 
data înregistrării la structura care o soluționează. 
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e-
mail, cu confirmare de primire) solicitantului și GAL-ului (spre știință) formularul E6.8.2L – 
Notificarea solicitantului privind contestația depusă.  
În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de 
către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin 
notificare. Pentru proiectele aflate în această situație, contractul de finanțare va avea, ca 

 
3 în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se 
consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea este transmisă prin e-mail 
sau fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată. 
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anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și 
planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.  
Pentru cererile de finanțare depuse în format letric, un exemplar al Cererilor de finanțare 
(copie în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile/eligibile și neselectate la 
nivelul OJFIR/CRFIR, inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare  și/sau după 
soluționarea contestațiilor, vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal 
de restituire, încheiat la nivelul SLIN-OJFIR unde a fost depus proiectul în 2 (două) exemplare, 
semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la 
GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de 
finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi 
redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către 
GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă/ 
eligibilă și neselectată va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă 
din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari 
europeni, eventuale contestații etc.).                                                                   

 

CAPITOLUL 8. CONTRACTAREA FONDURILOR                                                                            

8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente sub-măsurii 19.2  

 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.  

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

în orice situație, indiferent de tipul solicitantului, urmând ca acesta să facă transmiterea către 

CRFIR. 

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

şi condiţiile precizate în notificarea E6.8.3L, aceştia pot beneficia de prelungirea termenelor 

iniţiale,  conform prevederilor “Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea  

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

de stat sau de minimis aferente PNDR 2014-2020“ în vigoare, cod manual M01-01. 

 

                                                                                    Atenţie! 

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

informaţi cu privire la riscul generat de întârzierea în contractare, care poate afecta durata de 

execuţie a contractului de finanţare (după caz). Dacă de la momentul transmiterii notificării 

E6.8.3L şi până la momentul semnării contractului de finanţare, potrivit reglementărilor 

europene și naționale aplicabile, termenul scurs afectează durata de execuție a contractului, în 

sensul diminuării acesteia, ultima tranşă de plată se va depune conform prevederilor 

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

FEADR 2014-2020. 

În situația în care solicitanții nu depun documentele necesare contractării în termenul precizat 

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

transmite notificările de neîncheiere a contractelor de finanțare în termen de 3 (trei) zile 

lucrătoare (include şi termenul necesar aprobării de către Directorul OJFIR/DGA CRFIR, după 
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caz)  de la expirarea termenului de răspuns al solicitantului la notificarea AFIR / de la expirarea 

prelungirii acordate. 

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

acestora notificările de neîncheiere contract în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 

expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor, respectiv de la finalizarea fluxului de 

soluţionare a contestaţiilor, pentru situaţiile în care solicitanţii au depus contestaţii ca urmare a 

deciziei de neaprobare a prelungirii. 

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

și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de 

procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-

măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).  

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

vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și 

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

de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(Cod manual: M 01–01)/Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I: 

Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 

01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea 

de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice submăsurilor naționale nu corespund cu 

cerințele măsurii din SDL (de ex., durata de execuție a contractului/ deciziei, respectiv durata 

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

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

cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ 

obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.  

Verificarea conformității documentelor copie cu originalul și a documentelor solicitate în 

vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare se va realiza la nivelul aceleiași structuri 

care a evaluat proiectul, respectiv: 

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

montaj (proiecte care presupun echipamente și montajul acestora, proiectele cu sprijin 

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

construcții-montaj (indiferent de tipul de beneficiar) transferate de la CRFIR, conform 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR; 

- la nivelul CRFIR pentru proiectele cu construcții-montaj (beneficiari privați domeniul non-

agricol și beneficiari publici netransferate la OJFIR), conform Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al AFIR. 

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

nu se semnează contractul de finanțare. 

Pentru toate proiectele eligibile și selectate în cadrul submăsurii 19.2, în etapa de contractare 

experții CRFIR verifică dubla finanțare cu proiectele depuse pe submăsurile naționale. 

Verificarea se realizează în bazele de date ale AFIR astfel: 

Dacă solicitantul se regăsește în sistem cu un proiect înregistrat în cadrul altei 

măsuri/submăsuri din PNDR, dar statutul este retras/ neconform/ neeligibil/ eligibil fără 

finanțare, acesta poate fi finanțat prin submăsura 19.2. Dacă solicitantul are mai mult de o 

cerere de finantare (mai există o cerere neretrasă) la nivelul AFIR, se va solicita o copie a 

proiectului structurii AFIR care îl instrumentează și se va verifica dacă proiectul prevede 

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

contactat/ notificat (printr-o adresă) în maxim 2 (două) zile lucrătoare pentru a i se solicita 
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decizia cu privire la proiectul pentru care se alege finanțarea. Beneficiarul are la dispoziție 2 

(două) zile lucrătoare pentru a răspunde solicitării. În funcție de răspunsul acestuia, AFIR 

menține în contractare fie proiectul depus la nivel de GAL în cadrul submăsurii 19.2, fie 

proiectul depus prin sesiunea lansată la nivel național (inclusiv ITI) pentru submăsura 

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

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

conducă la concluzia cu privire la dubla finanțare a investițiilor propuse (amplasamentul 

investiției, oportunitatea, necesitatea investiției etc. diferă), proiectul propus își va continua 

fluxul procedural de contractare.  

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

și cheltuieli identice) contractat în cadrul altei măsuri/submăsuri din PNDR, atunci proiectul 

este respins și se transmite Notificarea de neîncheiere de contract C0.2L.  

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 

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

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

− Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 
Contractului/Deciziei de finanțare. 
Odată cu semnarea contractului/deciziei de finanțare se transmite beneficiarului și Nota de 

îndrumare (Formularul C1.1.1L, doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în 

prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii)- similare submăsurilor clasice 6.1, 6.2 și 

6.3) corespunzătoare tipului de proiect propus.  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), toate cererile de 

finanțare depuse la AFIR vor include declarația privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal asumată de către reprezentantul legal al solicitantului. 

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

are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. 

Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea 

finanțării unui alt proiect din cadrul aceleiași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul 

neîncheiat/încetat.  

În cazul proiectelor depuse în format letric pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, 

precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii 

de finanțare, exemplar copie, în format electronic (CD). Experții CRFIR vor transmite copia 

electronică a dosarului cererii de finanțare către SLIN OJFIR unde a fost depus proiectul pentru 

a fi restituită beneficiarului.   

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

proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare 

și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o 

neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR 

poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea 

AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 

http://www.ecb.int/index.html
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Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin 

forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau 

informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenți proiectului.  

 

8.2 Încetarea contractului de finanțare   

În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi 
comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea 
Contractului de finanțare printr-o notificare scrisă.  
Părţile pot decide încetarea Contractului de finanțare ca urmare a solicitării scrise din partea 
beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui 
integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului. 
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea Contractului  de finanțare,  ori 
executarea proiectului, în urma reverificării acestuia, efectuată în oricare din etapele de 
implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de 
plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea 
Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin 
reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ 
inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea 
Contractului  de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără 
punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.  
În cazul în care încetarea Contractului este unilaterală, procedura de încetare a Contractului de 
finanțare este demarată de către expertul CI SLIN CRFIR, după ce acesta analizează motivele 
rezilierii invocate în formularul IRD 0.1/ Raportul de verificare a etapelor parcurse de beneficiar 
până la momentul constatării neregularității (dacă este cazul). 
Formularul IRD 0.1 reprezintă „Nota de descoperire a unei neregularități”, iar CI SLIN CRFIR, 
care a descoperit neregula, urmează pașii procedurali în conformitate cu Manualul de 
Constatare Nereguli și Recuperare datorii, Etapa IRD0: “Semnalarea neregulii. Controlul 
preliminar”. 
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 
împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în 
conformitate cu prevederile art. 17 din “Prevederi Generale” - Anexa I la Contractul de 
finanțare. 
Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 
implementarea proiectului şi/sau plăţile, ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 
„Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L), conținând toate 
semnăturile și aprobată de către Directorul General Adjunct CRFIR este anexată de către 
expertul CI SLIN CRFIR la Dosarul Administrativ. După aprobarea Notei de către Directorul 
General Adjunct CRFIR, beneficiarul va fi înștiințat prin intermediul formularului C6.2.2L - 
„Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare”, întocmit de către 
expertul CI SLIN CRFIR, în termen de maximum  3 (trei) zile de la data semnării de către 
Directorul General Adjunct CRFIR, respectând aceleași principii de semnare și transmitere.  
Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.  
Formularul C6.2.2L va fi înregistrat în registrul C1.13L, în care va fi precizat și motivul încetării. 
O copie a „Notei de aprobare a încetării Contractului de finantare”, se transmite de către 
expertul CI SLIN CRFIR, cu adresă de înaintare, la: DCA, CJC, CCFE/DECPFE-SCP-CRFIR, CMIT-
CRFIR și SLIN - OJFIR, în termen de 2 (două) zile de la semnarea acesteia de către Directorul 
General Adjunct CRFIR. 
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Pentru Contractele încetate, dosarele de finanțare sunt arhivate la nivel regional de către 
expertul care a instrumentat rezilierea/ încetarea Contractului, prin numerotarea Dosarului 
administrativ și a cererii de finanțare și predarea acestora în arhiva permanentă (pe baza unui 
Proces Verbal de Predare Primire), conform Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR.  
Modelele formularelor C.6.2.1L - „Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” și 
C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare” se vor prelua 
din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I  ”Contractarea și modificarea 
Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare” (cod manual: M 01 – 02). 
După expirarea termenului legal de contestare de 30 de zile de la data comunicării către 

beneficiari a Notificării beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare (formularul 

C6.2.2L), valoarea contractelor va fi dezangajată din contabilitatea AFIR. Așadar, în urma 

procedurii de finalizare a procedurii de reziliere și de dezangajare a valorii contractelor de 

finanțare, sumele devin disponibile și se pot utiliza în cadrul SDL. 

Capitolul 9. ACHIZIȚIILE   

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 

proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de 

achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici (cod manual M01-03.1), 

fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați (cod manual M01-03), aprobate prin ordin al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante.Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile 

publice/private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente 

achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 

 

Capitolul 10. PLATA   

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată (cu excepția situațiilor când GAL este 

beneficiar) trebuie să fie depuse la GAL(în două exemplare pe suport de hârtie, la care se 

ataşează pe suport electronic documentele întocmite),pentru efectuarea conformității, iar 

ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de 

GAL.  

Beneficiarii au obligatia de a transmite la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 

0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completările 

ulterioare și anexele corespunzătoare. 

Pentru prezentarea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de 

Plată. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL în două exemplare pe suport de hârtie, la 

care se ataşează pe suport electronic documentele întocmite. După verificarea de către GAL, 

beneficiarul depune letric sau încarcă în sistemul online al AFIR prin accesarea aplicației 

„OneDrive“ documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL. 

În cazul depunerii dosarului cererii de plată în format letric, se va depune la sediul structurilor 

teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) într-un singur exemplar pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport electronic documentele întocmite. 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de 
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către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului 

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci 

beneficiarul poate adresa contestația către structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) 

responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, 

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea 

în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

 Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a AFIR  www.afir.info.  

La tranșele  de plată finale/ unice/ incluse în eșantionul de verificare se va realiza verificarea 

menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. În cazul în care în urma verificării menținerii 

criteriilor de eligibilitate se constată că unul dintre ele nu mai este respectat, precum şi dacă 

există suspiciunea de creare de condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării, expertul care a 

efectuat verificarea va demara procedura de  constatare nereguli și recuperare datorii.  

În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe 

criterii de selecție, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul și va analiza dacă 

punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul 

sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă, 

dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă în cadrul Raportului de selecție al GAL se 

regăsește doar un singur proiect, în speță proiectul în verificare, se va analiza dacă punctajul 

recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim pentru selectarea unui proiect stabilit de 

către GAL pentru sesiunea respectivă. Dacă punctajul este mai mic, se propune rezilierea 

contractului de finanțare, dacă nu, proiectul își continuă implementarea fără a demara 

procedura de  constatare nereguli și recuperare datorii. 

Pentru proiectele aferente submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, 

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria 

răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015, conform dispozițiilor Contractului de finanțare și eventualelor 

modificări ale acestuia.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plății, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa 

GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.  

 

Atenție! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/sau să nu modifice substanțial investiția 
realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie. 

 

Capitolul 11 INFORMAŢII UTILE 

11.1 Lista documentelor și formularelor sunt disponibile pe site GAL www.gal-dsgh.ro 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.gal-dsgh.ro/
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          ANEXA 1 – DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR  

 

                                                          DECLARAȚIE  

 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………………………………………….., domiciliat în 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………., posesor 

al CI seria …………, nr. ………………….., eliberată de ……………………………………………………, la data de 

………………….., CNP ……………………………………., declar pe propria răspundere că: 

 - nicio autoritate română competentă nu a dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, cu 

privire la persoana mea, care să fie în vigoare la data prezentei declarații;  

- în ultimele 14 zile, nu am intrat în contact cu o persoana diagnosticată/ monitorizată pentru o 

posibilă infecție cauzată de virusul SARS-COV-2.  

Dau și semnez această declarație, pe deplin conștient/ă de faptul că, pe perioada desfăşurării 

procedurii de verificare a procesului de selecție a proiectelor, respectiv ……………………. (se va 

menţiona perioada) la nivelul GAL DSGH, trebuie ca prin faptele și acțiunile mele să protejez 

persoanele cu care vin în contact și cunoscând prevederile Codului penal în materia falsului în 

declarații și a zădărnicirii combaterii bolilor.                                                                                                          

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

            DATA                                                                                 SEMNĂTURA                 

                                                                              


