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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII „M2/3A – Sprijin pentru participarea pentru 
prima data la scheme de calitate”  - Versiunea 01 – iunie 2019, aprobata de A.G.A. GAL Oamenii 
Deltei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potențialilor beneficiari ai finanțărilor din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si constituie un suport 
informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform 
exigențelor specifice ale PNDR 2014 – 2020 si Strategiei de 
Dezvoltare Locala GAL OAMENII DELTEI.  

 Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiții, precum 
şi modalitatea de selecție, aprobare şi derulare a implementării 
proiectului dumneavoastră.  
 
 De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții 
eligibile pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, 
avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de 
Finanțare, al Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție, al Contractului de Finanțare, precum şi 
alte informații utile realizării proiectului şi completării corecte a 
documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a 
actualizării legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului 
urmând a fi publicată pe pagina de internet www.galoameniideltei.ro.  
Solicitantii pot obtine informatii/clarificari legate de completarea si pregatirea Cererii de 
finantare direct la sediul administrativ al GAL OAMENII DELTEI, prin telefon, e-mail sau pagina 
web: www.galoameniideltei.ro 
DATE DE CONTACT -  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA OAMENII DELTEI 
Sediu social: Com. Chilia Veche, str. Dunării, nr. 64, judet Tulcea, C.P.827050 
Sediu administrativ: Mun. Tulcea,  str. Toamnei nr. 1,  cam. 102-103, jud. Tulcea 
Telefon fix: 0371.007.414    
Telefon mobil: 0722.568.455 / 0740.100.531 
E-mail: office@galoameniideltei.ro 
Website: www.galoameniideltei.ro 

 
 

http://www.galoameniideltei.ro/
http://www.galoameniideltei.ro/
mailto:office@galoameniideltei.ro
http://www.galoameniideltei.ro/
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Capitolul 1 -DEFINITII SI ABREVIERI 
 

11..11  DDeeffiinniittiiii  
 
 Beneficiar – persoană juridică care a realizat un proiect de investiţii/servicii şi care a 
încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  
 Cerere de Finanțare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 
înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile;  
 Cofinanțare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin 
FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  
 Derulare proiect - totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  
 Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.  
 Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 
sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Cntractul de finanţare pentru 
FEADR;  
 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare 
este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 
proiectului în vederea contractării; 
 Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de 
beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  
 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 
eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu 
trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 
nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;  
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 Implementare proiect – totalitatea activităţilor derulate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  
 Modernizare – cuprinde lucrările de construcţii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este 
cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe 
amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.  
 Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  
 Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează 
producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care 
acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune 
de piaţă;  
 Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 
contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.  
 Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 
FEADR;  
 Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 
prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la 
valoarea eligibilă a proiectului;  
 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi 
/ sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, 
ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru 
stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar 
integral de către beneficiarul proiectului;  
 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 
servicii, lucrări;  
 Zi – zi lucratoare, daca nu se precizeaza altfel; 
 
 

11..22  AAbbrreevviieerrii  
 
 AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate 
juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie 
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și 
financiar;  
 APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 
implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în 
Agricultură;  
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 CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 
organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 
centre regionale);  
 OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică 
la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);  
 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 
finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. MADR 
– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
 G.A.L. – Grup de actiune locala;  
 MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
 PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 
putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile 
directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;  
 S.D.L. – Strategie de Dezvoltare Locala; 

 
Capitolul 2 -PREVEDERI GENERALE 

 
22..11  ––  CCoonnttrriibbuuttiiaa  mmaassuurriiii  MM22//33AA  llaa  ddoommeenniiiillee  ddee  iinntteerrvveennttiiee  

 
 
1.1. Corespondenta Masurii cu Strategia  de Dezvoltare Locala a GAL Oamenii Deltei:  

Puncte tari 

Existenta unor produse alimentare cu 

valoare de produs traditional, insuficient 

sau deloc valorificate (branza de Chilia, 

mierea de menta din Delta Dunarii, tuica de 

salcam, dulceata de nufar, ciulinii de 

balta,etc.) 

 

Puncte slabe 

Lipsa unor lanturi scurte alimentare in 

teritoriu, in contextul accesul dificil la 

pietele de desfacere si al costurilor mari de 

transport 

8.Lipsa certificarii, in cazul produselor cu 

potential de produs traditional 

Oportunitati 

Certificarea prin scheme de calitate a unor 

produse locale, ceea ce ar face ca acestea 

să rămână în teritoriu, să atragă turiștii 

pentru consum local, să crească potentialul 

turistic al teritoriului și să diminueze 

costurile mari de transport pe apă. 

Amenintari / Riscuri 

Consumatorii cunosc foarte puţin 

existenţa schemelor de calitate, buna 

organizarea a procesului de certificare, 

importanta legătura culturală a produselor 

certificate cu teritoriul 

Competitie la nivel national si european 
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Viziune: Diversificarea economiei, a ofertei turistice locale si implicit a nivelului de trai al 

locuitorilor GAL, prin participarea micilor fermieri la scheme de calitate 

 

Analiza nevoilor arată că produsele agricole și alimentare tradiţionale locale, de calitate, au un 

nivel de recunoaștere foarte scăzut în atat in interiorul cat și în afara teritoriului. Acesta poate fi 

crescut și consolidat, putând deschide  noi perspective economice: schemele de calitate pot 

contribui prin validarea produselor agricole și alimentare la dezvoltarea teritoriului GAL, pot 

oferi producătorilor instrumentele adecvate pentru o mai bună identificare și promovare a 

produselor și  a patrimoniului GAL in ansamblu.  

Scopul Măsurii este de a încuraja deţinătorii de exploataţii agricole sau grupurile de exploataţii 

agricole să producă conform schemelor de calitate. 

Măsura este justificată de faptul că participarea la schemele de calitate atrage costuri 

suplimentare și angajamente care nu sunt, de obicei, integral rambursate de către piaţă în faza 

iniţială a ciclului de marketing. Acest obstacol poate fi depășit prin acoperirea costurilor 

suplimentare pe care fermierii și grupurile lor le suportă prin aplicarea la schemele de calitate și 

facilitarea adaptării acestora la cerinţele pieţei.  

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării economice, culturale și sociale, reprezentând un avantaj concurenţial 

pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic 

actual al teritoriului.  

Turistii care vizitează Rezervaţia Biosferei Delta Dunării in care este inclus teritoriul GAL solicită 

din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi produse tradiţionale fiind preocupaţi, 

de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o 

cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în 

ceea ce priveşte tradiţionalitatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul 

de provenienţă.  

Folosirea unor scheme de calitate de către producători prin care aceştia să fie recompensaţi 

pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică 

pentru economia rurală a teritorilui GAL, pentru că poate păstra locurile de muncă, reţine 

valoarea adăugată în economia locală, atrage consumatorii în teritoriul GAL.  

Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, locale trebuie să fie realizate  în 

unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici 

tradiţionale, locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele menţionate în 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE. 
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Participarea beneficiarilor eligibili la schemele de calitate va contribui la introducerea pe piaţă a 
unor produse agricole și alimentare care depăşesc semnificativ standardele comerciale ale 
produselor de larg consum, la o mai mare recunoaştere a calităţii produselor locale,  va 
contribui la crearea identităţii teritorului precum și la păstrarea patrimoniului imaterial local. 
 
1.2. Obiective de dezvoltare rurală:  Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 

1.3. Prioritatea/Prioritatile la care Masura contribuie, cf. Reg (UE) 1305 / 2013: 

P 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

 

1.4. Domeniul de interventie la care Masura contribuie, cf. Reg (UE) 1305 / 2013: 

DI 3A. Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizaţiilor de producători și al organizaţiilor 

interprofesionale.  

 

1.5. Articolul din Reg (UE) 1305 / 2013 caruia Masura ii corespunde: art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

1.6. Obiective transversale ale Reg (UE)1305 / 2013 la care Masura contribuie:  

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice:  Activităţile din cadrul acestei măsuri vor 

contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, printr-o producţie 

bazată pe practici prietenoase mediului atât în ce priveşte producţia vegetală cât şi în ce 

priveşte creșterea animalelor. Prin încurajarea participării producătorilor agricoli la schemele 

de calitate se susţine adăugarea de valoare produselor agricole, dezvoltarea lanţurilor scurte 

de aprovizionare și dezvoltarea pieţelor locale, care ar putea duce la rute de transport mai 

scurte, cu costuri de depozitare și logistică reduse, respectiv amprentă de carbon redusă.  

Protecția mediului: Protecţia mediului înconjurător este unul din obiectivele abordate de 

această măsură. Schemele de calitate impun standarde mai ridicate de producţie, cu efect 

pozitiv asupra mediului, având și rolul de creste si nivelului de conștientizare a importanţei 

protecţiei mediului.  



 

MĂSURA M2 / 3A „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de alitate”versiunea_IUNIE_2019” 
   9 

 

Inovare: În condiţiile unei predominanţe a valorificării de produse agricole și agroalimentare 

fără prelucrare superioară, această măsură încurajează obţinerea unor produse agricole și 

alimentare locale de înaltă calitate, precum și producţia și comercializarea lor. 

 

1.7. Obiective specifice ale măsurii: 

1.7.1. Incurajarea participării producătorilor agricoli la schemele de calitate 

1.7.2. Adăugarea de valoare produselor agricole locale  

1.7.3. Dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare 

1.7.4. Dezvoltarea pieţei  locale a teritoriului  

 

1.8. Contribuția la Prioritățile SDL (locale):  

- P1 :  Imbunatatirea microeconomiei locale. Masura va contribui semnificativ la crearea de 

lanturi alimentare si la cerificarea, marketarea si promovarea de produse locale prin crearea 

de scheme de calitate  

- P2 :  Mentinerea populatiei tinere, apte de munca, in teritoriu, prin cresterea  competitivităţii 

sectorului agricol 

-  P 3: Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor rurale de baza, a  patrimoniului cultural local si a 

calitatii vietii, prin contributia pe care valorificarea patrimoniului cultural imaterial al zonei o 

va aduce la crearea de brand local pentru marketarea produselor obtinute prin scheme de 

calitate. 

 

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL:  

M5/6B - Investiti in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu 

cultural si calitatea vietii, prin efectele pozitive pe care actiunile Masurii il produc asupra 

microeconomiei teritoriului si asupra promovarii patrimoniului cultural imaterial local, in 

special a celui gastronomic. 

 

1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

M1/2A– Sprijin  pentru micii fermieri, care vor obtine un nivel inalt de calitate a planului de 

afaceri prin includerea participarii la scheme de calitate  

M3/3A –Sprijin pentru activităţile de informare şi de promovare desfăşurate in cadrul schemelor 

de calitate, prin care vor fi promovate produsele realizate in cadrul schemelor de calitate 

M4/3A – Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative, prin aportul pe care 

structurile asociative infiintate il vor aduce la valoarea adaugata a produselor locale. 
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1.11 Legislația aplicabilă 

 

2.2 – Contributia publica totala 
            
            Contribuția publică totală, pentru M2/3A ”Sprijin pentru participarea pentru prima dată 
la schemele de calitate” este de 36.000 euro,  din care 85 % contribuţie europeană – FEADR și 
15% contribuţia naţională de la bugetul de stat. 
 

Alocarea financiara aferenta masurii de finantare M2/3A - “Pastrarea si afirmarea 
culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei”, sesiunea 1/2019 este 
de 69.926 euro si reprezinta alocarea totala a masurii M2/3A in cadrul S.D.L. 
 
 
2.3 – Tipul sprijinului, sumele aplicabile si rata sprijinului  
 
Alocare totala pe sesiune: 36.000 euro 
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: sub 
forma de prima anuala/suma forfetara de 3000 euro/an/exploatatie/ schemă de calitate 
individuală/ exploataţie agricolă (mai exact 9000 euro pe o perioada de 3 ani de zile) 
 
 Sprijinul public se acordă sub forma unei plăţi-stimulent anuale, pe o perioadă de maxim 

3 ani consecutivi  de la aderarea la o schemă de calitate(certificarea nefiind întreruptă), 
ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de 
fermieri, respectiv  

 
Valoarea maximă eligibilă: 3000 euro/proiect/anual, maxim 3 ani consecutivi de la aderarea la 
schema de calitate 
 
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile  
 
 

22..44  ––  AArriiaa  ddee  aapplliiccaabbiilliittaattee  aa  mmaassuurriiii    
 
Spatiul LEADER eligibil in acceptiunea acestei masuri, cuprinde totalitatea comunelor si 
oraselor sub 20.000 de locuitori, ca unitati administrative-teritoriale, impreuna cu satele 
componente. 
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 Aria de aplicabilitate a masurii M2/3A o constituie teritoriul eligibil LEADER acoperit de 
GAL OAMENII DELTEI, care cuprinde 4 unitati administrative-teritoriale din judetul Tulcea, 
astfel: Chilia Veche, Crisan, C.A. Rosetti si Maliuc. 
 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, trebuie sa fie 
realizate in teritoriul GAL OAMENII DELTEI. Finalizarea proiectului presupune efectuarea 
cheltuielilor eligibile, cat si a celor neeligibile estimate in cadrul proiectului, si incadrate distinct 
pe capitole bugetare, in cadrul bugetului indicativ/devizelor financiare. 
 
 

22..55  ––  LLeeggiissllaattiiaa  nnaattiioonnaallaa  ssii  ccoommuunniittaarraa  aapplliiccaabbiillaa  mmaassuurriiii  
Măsura M2/3A este implementată în conformitate cu 

- Prevederile articolului 16 din Regulamentul (UE) nr 1305/2013,  

- Prevederile  articolului. 4 din Regulamentul  (UE) nr. 807/2014,  

- Prevederile Regulamentului  (UE) nr. 808/2014.  

- Regulamentul (CE) nr. 160/1991 

- Regulamentul (UE) nr.  110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului 

- Regulamentull (CE)  NR 834/2007 al Consiliului 

- RE 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor agricole și alimentare; 

- Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialităţile 

tradiţionale garantate din produse agricole și alimentare; 

- Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecţia 

indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare; 

- Regulamentul (UE)  852/2004,  

- ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale 

- Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- Hotărârea nr. 828 din 25 iulie 2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor 

geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare; 

- Hotărârea nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale 

produselor agricole şi produselor alimentare; 

- Ordinul nr. 906 din 30 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi 

verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau 

denumire de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a 
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opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a 

cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor 

agricole sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, 

precum şi Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional; 

- Ordinul nr. 8  din 12 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea 

organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de 

supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor 

agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a 

denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.); 

- Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

cu modificările  şi completările ulterioare; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

-  

Capitolul 3 - DEPUNEREA PROIECTELOR 
 
 

Dosarul Cererii de finantare (Cererea de finantare (servicii sau investitii) si documentele 
atasate conform Listei Documentelor – Partea E din Cererea de finantare) se completeaza in 3 
exemplare (1 original +2 copii), pe suport de hartie, la care se adauga 3 exemplare electronice, 
scanate in format PDF, si se va depune la sediul administrativ al Asociatiei GAL OAMENII 
DELTEI din Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in 
intervalul orar 09.00 – 12.00, in perioada de valabilitate a sesiunii de  depunere proiecte. 

Depunerea proiectelor pe Masura M2/3A se va face in sesiuni ce vor fi deschise minim 30 
de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor, afisat pe site-ul 
GAL la adresa: www.galoameniideltei.ro/finantare-proiecte/calendar-estimativ-de-lansare-a-
sesiunilor-de-depunere-proiecte/, pana la epuizarea fondurilor. 

Informatiile privind perioada de derulare a sesiunii de depunere a proiectelor vor fi 
cuprinse in Apelul de selectie lansat de catre GAL, disponibil in varianta detaliata, la sediul GAL 
(pe suport tiparit) si pe site-ul GAL http://www.galoameniideltei.ro/finantare-proiecte/apeluri-
de-selectie-active/, precum si in varianta simplificata, la sediul O.J.F.I.R. Tulcea si la sediile 
celor 4 U.A.T.-uri, partenere GAL OAMENII DELTEI. 
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Alocarea financiara aferenta masurii de finantare M2/3A “Pastrarea si afirmarea culturii, limbii 
si identitatii minoritatilor din teritoriul GAL Oamenii Deltei” in cadrul acestei sesiuni 1/2018 este 
de 69.926 euro si reprezinta alocarea totala a masurii M2/3A.  

 
Pentru Masura M2/3A pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finantare.  
 
 

Capitolul 4 - CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

 Tinerii / Micii fermieri care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul  GAL şi au 
documentaţia transmisă la CE în vederea înregistrării într-o schemă de calitate a UE sau cei care 
obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate naţională (produse agricole 
conform schemelor naţionale de calitate – produse alimentare  tradiţionale, incusiv băuturi 
spirtoase cu indicaţie geografică )  

 

 Grupuri de initiativa constituite juridic care aderă la o schemă de calitate şi sunt supuse unui 
control de evaluare a conformităţii  pentru schema de calitate eligibilă, ale caroror produse fac 
obiectul unei documentaţii transmise la CE  în vederea înregistrării (produse care au protecţie 
naţională) sau cei care obţin pentru prima data înregistrarea într-o schemă de calitate 
naţională. Producătorii incluşi în schema „Calitatea producţiei ecologice" sunt eligibili pentru 
sprijin în cadrul acestei sub-măsuri de asemenea, şi în perioada de conversie dacă aceştia nu 
solicită aceleaşi costuri în cadrul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 / UE, 
"Agricultura ecologică". Perioada de conversie este luată în considerare în perioada totală de 
trei ani de la data includerii în schema de calitate.  

 
 

Finanțarea unui proiect depus în cadrul măsurii M2/3A derulat prin GAL Oamenii Deltei este 
restricționată pentru următoarele categorii de beneficiari, definite la Art. 5 din HG 224/2008: 

a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP/AFIR, a debitorilor pentru Programul SAPARD și/sau 
pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP/AFIR, inclusiv a majorărilor 
de întârziere;  

b) beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor 
contractuale, din iniţiativa APDRP/AFIR, pentru un an de la data rezilierii;  

c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu 
APDRP/AFIR, până la soluţionarea definitivă a litigiului. 
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Capitolul 5 - CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 
Inainte de depunerea Cererii de finantare solicitantul va stabili, in mod obiectiv, 

punctajul pe care proiectul il realizeaza si va specifica punctajul in cererea de finantare, 
Sectiunea A “Date privind tipul de proiect si beneficiar”. 
 
CONDITIILE MINIME pe care trebuie sa le indeplineasca un SOLICITANT care solicita sprijin 
prin aceasta masura, sunt:  
 

1. Solicitantul este un fermier activ sau un grup de fermieri care deține o exploatație agricolă 
sau solicitantul este un grup de producători  
În cazul  unui  grup de fermieri  aplicant pentru prima dată la o schema de calitate, condițiile 
privind eligibilitatea trebuie îndeplinite de fiecare fermier participant. Se vor verifica actele 
juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Sectiunea F din 
Cererea de finantare – Declaratia pe proprie raspundere sau sectiunea B. Informații privind 
solicitantul din CF 
 

2. Solicitantul trebuie să demonstreze că isi desfasoara activitatea/ exploatația agricolă în cadrul 
căreia dorește să certifice produsul este situată într-un UAT din GAL Oamenii Deltei 
Se vor verifica Documentele de proprietate/arenda asupra terenurilor si actele juridice de 
înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Sectiunea F din Cererea de 
finantare – Declaratia pe proprie raspundere sau sectiunea B. Informații privind solicitantul din CF 
 

3. Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr 1307/2013. Verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ se realizează 
prin prezentarea Declaratiei pe suprafata/Extras din registrul expoatatiei prin care solicitantul 
demonstreaza ca este înscris cu exploatația agricolă in Registrul exploatatiilor APIA/ ANSVSA. 
Se vor verifica documentele justificative atasate de la APIA si ANSVSA d ela punctul E din CF.  
 

4. Asupra produsului propus pentru schema de calitate, beneficiarul trebuie sa realizeze o 
expertiza cu privire la autenticitatea/ originea acestuia / potentialul produsului in acest sens 
emis de o autoritate autorizata in domeniu–Se verifica expertiza/adeverinta atasata la CF 

 
5. Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de acțiuni care să cuprindă: 

 descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate 
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 detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de 
plus valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul 
agroalimentar 
 descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la 
schema de calitate, repartizate pe cei trei ani pentru care se acordă stimulentul financiar 
 detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție 
pentru care și-a acordat punctaj 

 
 
Se va verifica: Planul de Actiune depus de solicitant. 

 
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului 
dumneavoastră   este   necesar   să   prezentați   în   Planul   de   acțiuni   toate   informațiile 
concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații. 
 
 
Capitolul 6 - CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
 

66..11  --  TTiippuurrii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  şşii  cchheellttuuiieellii  eelliiggiibbiillee  
 
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar 
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu 
prevederile cuprinse in Cap. 2 – Prevederi generale, din prezentul Ghid, în limita valorii maxime 
eligibile a sprijinului, respectiv 9.000 euro/proiect.  
Acțiuni eligibile : 

- Constituirea juridică a grupului de iniţiativă (daca este cazul)  

- Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice  

- Stabilirea tipicităţii produsului  

- Studiu socio-economic  

- Contractarea  unui  organism de certificare  

- Echipamente necesare participarii la targuri, expozitii si piete locale sau nationale cu 

specific.  

Operațiuni/ acțiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate și mențiuni 
de calitate facultative, stabilite pe baza legislației europene: 
 

 Denumire  de  Origine  Protejată  (DOP)  –  Regulamentul  (UE)  nr.  1151/2012  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și 
completările ulterioare; 
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 Indicație  Geografică  Protejată  (IGP)  –  Regulamentul  (UE)  nr.  1151/2012  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Specialitate Tradițională Garantată (STG) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 
al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate – 
Regulamentul 
(UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a 
Regulamentului  (CEE)  nr.  1601/91  al  Consiliului,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, 
precum  și  partea  II  titlul  II  capitolul  I  secţiunea  2  din  Regulamentul  (UE)  nr.  1308/2013  al 
Consiliului în ceea ce priveşte vinul; 
 Indicatie  Geografică  (IG),  pentru  vinuri  de  calitate  –  Regulamentul  (UE)  
nr. 
251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi 
protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a 
Regulamentului  (CEE)  nr.  1601/91  al  Consiliului,  cu  modificările  și  completările  ulterioare, 
precum  și  partea  II  titlul  II  capitolul  I  secţiunea  2  din  Regulamentul  (UE)  nr.  1308/2013  al 
Consiliului în ceea ce priveşte vinul; 
 Mențiunea  de  calitate  facultativă  „produs  montan”  –  Regulamentul  (UE)  
nr. 
1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), completat 
prin Regulamentul delegat (UE) nr.  665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Produse ecologice – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 
iunie 

2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare 
a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Băuturi spirtoase cu Indicație Geografică – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, 

prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de 

fermieri/grupurile de producători ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate 

și cuprind: 
 

 costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform verificării documentaţiei de 
autoritatea competentă și organismul de certificare respectiv, tarifele percepute de 
organismele de certificare în cadrul procesului de certificare pentru iniţierea certificării, 
controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea cu 
specificaţiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului; 

  contributia anuală de participare la schema de calitate către Organismul de control/ 
certificare; 

 cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei 
pentru verificarea specificaţiilor de îndeplinire a conformităţii anuale; 
 

ALEGEREA SCHEMEI DE CALITATE 
1. Schemele uzuale de calitate: 
IGP – Indicație geografică protejată (produsele cu IGP pot avea în vedere numele unei regiuni, 
unui loc specific sau unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. 
Produsul trebuie: 

 să fie originar din această regiune, loc, sau țară; 
 să posede o calitate specifică, reputație, sau alte caracteristici atribuite originii geografice; 
 materiile prime folosite pot să provină și din afara ariei geografice delimitate; 
 anumite operații, ale procesului de producție cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc. 

pot avea loc în afara ariei geografice definite) 
DOP – Denumire de origine protejată (produsele cu DOP pot avea în vedere numele unei regiuni, 
unui loc specific sau unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. 
Produsul trebuie: 

 să fie originar din această regiune, loc, sau țară; 
 calitatea sau caracteristicile să fie datorate mediului geografic cu factorii săi naturali şi umani; 
 materiile prime folosite trebuie să provină numai din geografică delimitată; 
 producerea, procesarea şi prepararea trebuie să aibă loc numai în aria geografica definită). 

STG – Specialitate tradițională garantată (produsele cu STG definesc un produs agricol sau 
alimentar tradițional a cărui specificitate a fost recunoscută de Comunitate prin înregistrarea lui 
într-un registru, în conformitate cu Regulamentul PE nr. 1151 / 2012. Pentru a fi înregistrată, 
denumirea trebuie să fie specifică în sine sau să exprime specificitatea produsului agricol sau 
alimentar. Specialitatea tradițională garantată nu face referire la o origine, dar pentru a obține 
protecție, produsul trebuie să aibe o compoziție tradițională (rețetă), sau un mod de producție 
tradițional. Materiile prime sau modul de producție trebuie să confere caracterul tradițional al 
produsului în raport cu alte produse. Perioada minimă de existență a unui produs pe piață pentru 
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a dobândi recunoaşterea este de 30 de ani. 
Indicatie geografica (IG) pentru vinuri de calitate; Produse agro-alimentare ecologice;  Băuturi 
spirtoase cu Indicaţie Geografică; 
2. Scheme de calitate stabilite pe baza legislației naționale: produse tradiționale; produse 
alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti 
ÎNTOCMIREA CAIETULUI DE SARCINI, CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE 
Caietul de sarcini trebuie să includă cel puțin: 

 denumirea care urmează a fi protejată ca denumire de origine sau indicație 
a. geografică; 
b. descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacă este cazul, precum și principalele 

carcateristici ale produsului; 
c. definirea zonei geografice delimitate ; 
d. descrierea metodei de obținere a produsului, și, după caz, a metodelor locale, autentice, 

invariabile; 
e. elemente care să stabilească: 

 legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic; 

 după caz, legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului şi 
originea geografică; 

f. numele şi adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, numele şi adresa organismelor care 
verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini; 

g. orice normă specifică de etichetare a produsului în cauză.  
CONTACTAREA ȘI CONTRACTAREA UNUI ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 

Organismul de Inspecție și Certificare trebuie să fie acreditat RENAR și certificat MADR, trebuie să 
respecte prevederile din standardul internațional ISO 17065 și trebuie să verifice dacă caietul de 
sarcini este în conformitate cu prevederile Regulamentului 1151/2012 și să realizeze inspecții la 
fiecare entitate care face parte din grupul aplicant. 

 

66..22  --  TTiippuurrii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  şşii  cchheellttuuiieellii  nneeeelliiggiibbiillee  
 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.  
 In cadrul proiectului nu pot fi incluse operatiuni asimilabile masurilor/sub-masurilor 
excluse de la finantare prin Sub-masura 19.2, in conformitate cu prevederile Fisei tehnice a 
acestei Sub-masuri. 
 
Conform fisei tehnice a Sub-masurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finantate urmatoarele tipuri 
de operatiuni: 

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiei si 
padurilor, precum si pentru vizite in exploatatii si paduri (Art. 14/Reg (UE) 1.305/2013, 
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prevede la alin. (1) “Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul 
conducerii exploatatiei si a padurilor, precum si pentru vizite in exploatatii si in paduri”);  
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatatiei si servicii de inlocuire in 
cadrul exploatatiei (Art. 15/Reg. (UE) 1.305/2013); 
c) Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor 
(Art. 21(a)/ Reg. (UE) 1.305/2013);  
d) Platile pentru agromediu si clima (Art. 28/Reg. (UE) 1.305/2013);  
e) Agricultura ecologica (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013);  
f) Plati Natura 2000 si plati legate de Directiva-cadru privind apa (Art.30/Reg. (UE) 
1305/2013); 
g) Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte 
constrangeri specifice (Art. 31/Reg. (UE) 1305/2013);  
h) Platile pentru bunastarea animalelor (Art.33/Reg.(UE) 1305/2013);  
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor (Art.34/Reg.(UE) 
1305/2013);  
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36-39/ Reg.(UE) 1305/2013). 

 
 In cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, asa cum sunt 
acestea prevazute in Cap. 8.1. al PNDR 2014 – 2020. 
 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor Cap.8.1 din PNDR, sunt:  
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  
 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanţare a proiectului cu 

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

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  
- cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie 

plantatii pomicole; 
- cheltuielilor pentru activitati pregatitoare aferente masurilor care ating obiectivele art.35 

din Reg. (UE) nr. 1.305/2013, care pot fi realizate dupa depunerea Cererii de finantare, 
conform art. 60, alin. (2) din Reg. (UE) nr. 1.305/2013; 

 cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane;  

 cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleași costuri 
eligibile;  

 
 cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1.303/2013 si anume:  

- dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;  
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- achiziționarea de terenuri construite şi neconstruite, cu exceptia celor prevazute la art. 19 
din Reg. (UE) nr. 1.305/2013; 

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare.  

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractile de leasing, cum ar 
fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, costurile generale si cheltuielile de 
asigurare. 
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 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 pentru perioada 2014 – 2020.  
 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:  

 Achizitionarea de teren 

 Achizitionarea de cladiri 

 

Capitolul 7- SELECTIA PROIECTELOR 
 

77..11  ––  CCrriitteerriiii  ddee  sseelleeccttiiee  ssii  ppuunnccttaajj  
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie aprobate 

conform Fisei masurii M2/3A, iar sistemul de punctare este următorul: 

NR. 
CRT. 

CRITERIU DE SELECTIE PUNCTAJ 

CS.1. Justificarea utilitatii proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul 

în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL. 

25 

CS.2. Asocierea mai multor entităţi pe baza unui acord de parteneriat, 

solicitantul fiind unul din parteneri. 

25 

CS.3. Comercializarea produsele agricole sau alimentare incluse în 

schemele de calitate de către producătorul agricol ca produse 

obţinute doar conform  schemelor de calitate. 

25 

CS.4. La comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obţinute 

conform schemelor de calitate vor fi inscripţionate cu logo-ul aferent 

schemei respective. 

25 

TOTAL PUNCTAJ 100 p 
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Documentele de verificare pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea justificarii 
punctajului asumat  
1. Principiul utilitatii proiectului pentru comunitatea locala: Justificarea utilitatii proiectului cel 
puţin pentru populaţia din UAT-ul în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL. Se 
acordă punctaj numai dacă solicitantul  își  propune  sau  demonstrează  prin  proiect  că 
produsul respectiv pot fi încadrat în categoria de produs local/tradițional iar materialele prime 
vor fi achiziționate de la producători din teritoriu (cel puțin 80% din total) și solicitantul a atașat 
la secțiunea "Alte documente" o Declarația-angajament în acest sens. 
 
2. Principiul asociativitatii: Asocierea mai multor entităţi pe baza unui acord de parteneriat, 
solicitantul fiind unul din parteneri. Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecție, 
solicitantul trebuie să fie o formă asociativă sau să demonstreze apartenența sa la o formă 
asociativă (cooperative, grupuri de producători, asociații ale fermierilor, etc). În acest sens se 
verifică documentele constitutive ale asociației (statut, act constitutiv), respectiv documentele 
care atesta apartenența la o formă asociativă recunoscută la nivel local, județean sau național. 
 
3. Comercializarea produsele agricole sau alimentare incluse în schemele de calitate de către 
producătorul agricol ca produse obţinute doar conform  schemelor de calitate. – Se verifica 
conditia asumata /descrierea din Planul de actiuni propus atasat la CF 
 
4. La comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de 
calitate vor fi inscripţionate cu logo-ul aferent schemei respective– Se verifica 
conditia/descrierea asumata din Planul de actiuni propus atasat la CF 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocarii disponibile pentru selecţie.  

În cazul proiectelor cu punctaj egal  Selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a 
punctajului de selectie.  
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea se va face in ordine descrescatoare a 
dimensiunii economice a exploatatiei /SO. 
 

ATENȚIE! Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin 
investiție, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, 
activități pentru care cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare 
nerambursabilă, devin condiții obligatorii. 

 
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada 
de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 
beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de 
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AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina 
beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

77..22  ––  PPrroocceedduurraa  ddee  eevvaalluuaarree  ssii  sseelleeccttiiee  
Procesul de evaluare si selectie la nivel de GAL OAMENII DELTEI se deruleaza conform 

prevederilor cuprinse in Anexa 6 la prezentul Ghid - “Procedura de evaluare si selectie GAL”.   
Selecţia proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 
membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, 
organizaţiile din mediul urban reprezentând mai puţin de 25%.  

 
Dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 
eligibilitatii. Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 30 de zile lucratoare de la data 
incheierii sesiunii de depunere. Daca se considera necesar, expertii evaluatori pot solicita 
informatii suplimentare solicitantilor, termenul de raspuns incadrandu-se in termenul total de 
evaluare.  
Daca se considera necesar, in vederea verificarii veridicitatii datelor cuprinse in anexele tehnice 
si administrative ale cererii de finantare, se pot efectua de catre expertii evaluatori vizite pe 
teren. Concluzia privind eligibilitatea proiectelor se va consemna numai dupa efectuarea vizitei 
pe teren, daca este cazul. 
Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 
ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experţi - un expert care completează și un expert 
care verifică. 
Rezultatele procesului de selecţie se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat 
și aprobat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selectie a Proiectelor. Raportul de 
selecţie va fi datat, avizat și de către Managerul GAL OAMENII DELTEI. Toate proiectele 
selectate de GAL OAMENII DELTEI, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / 
CRFIR pe raza caruia se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la 
aprobarea Raportului de selectie final intocmit de GAL.  

Rezultatele evaluarii proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL 
www.galoameniideltei.ro, la sectiunea cu acelasi nume, a Raportului de selectie.  

Rezultatele procesului de selectie vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de 
notificari, care vor contine, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care 
proiectele nu au fost selectate – se vor mentiona criteriile de eligibilitate care nu au fost 
indeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie – precum si perioada de 
depunere si solutionare a contestatiilor.  

Solicitantii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se considera ca au fost 
dezavantajati in procesul de evaluare, pot depune contestatii la sediul GAL in maximum 5 zile 
lucratoare de la data primirii notificarii privind neselectarea proiectului.  

http://www.galoameniideltei.ro/
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Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din Mun. Tulcea, str. Toamnei nr. 1, cam. 

102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 12.00. Termenul de 
solutionare a contestatiilor este de maxim 10 zile lucratoare, de la data inregistrarii acestora la 
secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari 
care contesta elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea 
unui/unor criterii de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea 
proiectului declarata eligibila/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru 
proiectul depus. Contestatiile vor fi instrumentate de catre un expert GAL cu atributiuni 
specifice din cadrul Compartimentului administrativ. Contestatiile depuse in termen, impreuna 
cu solutia propusa de catre expertul evaluator GAL, vor fi inaintate in maxim 2 zile lucratoare 
Comisiei de solutionare a contestatiilor.  Acestea vor fi insotite de documentele justificative 
aferente, precum si de o situatie centalizatoare a tuturor contestatiilor depuse. 

In urma procesului de solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin 
postarea pe pagina web GAL www.galoameniideltei.ro, la sectiunea cu acelasi nume a 
Raportului de contestatie.  
 
Dupa aparitia Raportului de contestatie pe site-ul GAL, solutia ramane definitiva, iar rezultatele 
procesului de selectie finala vor fi consemnate in Raportul final de selectie, publicat pe site-ul 
GAL www.galoameniideltei.ro, in sectiunea cu acelasi nume.  
Notificarile vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitantilor, in termen de 
maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de selectie final.  
 
 
Capitolul 8 -COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE 
 

88..11  ––  CCoommpplleettaarreeaa  cceerreerriiii  ddee  ffiinnaannttaarree  
 

Ghidul solicitantului, care sta la baza completarii Cererii de finantare este disponibil la 
sediul GAL OAMENII DELTEI precum si pe site-ul dedicat GAL www.galoameniideltei.ro. Pe baza 
informatiilor din Ghid, solicitantul intocmeste cererea de finanatare: formularul de Cerere de 
finantare si anexele administrative si tehnice. 
 
Formularul standard al Cererii de Finantare este prezentat in: 
-  Anexa 1_Cerere de finantare atasata la prezentul Ghid si este disponibil in format electronic, la 
adresa www.galoameniideltei.ro. 
 
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

http://www.galoameniideltei.ro/
http://www.galoameniideltei.ro/
http://www.galoameniideltei.ro/
http://www.galrazim.ro/
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documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 
Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  
 
Cererea de finantare se va redacta pe calculator, in limba romana si va fi insotita de anexele 
prevazute in modelul standard. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare completate de mana. 
Anexele Cererii de finantare fac parte integranta din aceasta. Documentele obligatorii de 
anexat la momentul depunerii cererii de finantare vor fi cele precizate in modelul cadru de 
Cerere de finantare.  
 
Cererea de finantare trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a inlesni procesul de 
evaluare a acesteia. 
În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în 
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 
măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.   
 
 

88..22  ––  DDeeppuunneerreeaa  cceerreerriiii  ddee  ffiinnaannttaarree  
Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod 
gratuit la sediul GAL sau pe site ul GAL  www.galoameniideltei.ro. Solicitantul, informat cu 
explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, completează formularul de cerere de finanţare - 
(Anexa 1 la prezentul Ghid) şi anexează documentele administrative şi tehnice solicitate.   
 
Dosarul Cererii de finantare contine Cererea de Finantare insotita de anexele tehnice si 
administrative, conform Listei documentelor_Partea/Punctul E din Cererea de finantare, legate 
intr-un singur dosar, astfel incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea acestora. 
 
Atentie! Dosarul cererii de finantare va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual in 
ordine de la 1 la n, in dreapta sus a fiecarui document, unde n este numarul total al paginilor 
din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 
 
Dosarul Cererii de finantare se depune in 3 exemplare, pe suport de hârtie şi 3 exemplare în 
copie electronica (prin scanare): Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotita 
de documentatia justificativa.  
 
Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluie de scanare 
maxima de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fisiere format PDF. Denumirea fisierelor nu trebuie 
sa conţina caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, sau sa conţina doua puncte succesive 
“..”. Numarul maxim de caractere ale denumirii unui fisier nu trebuie sa fie mai mare de 128, iar 
numarul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 
128 de caractere.  

http://www.galoameniideltei.ro/
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Piesele desenate care depasesc formatul A3, se pot atasa direct salvate in format .pdf, la care 
se va adauga Declaratia proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea 
de finantare.  
Exemplarele vor fi marcate clar, in partea de sus, dreapta, cu mentiune “ORIGINAL”, respectiv 
“COPIE”.  
Proiectul se va depune personal de catre solicitant/reprezentant legal, sau de catre un 
imputernicit, prin procura legalizata (in original), a reprezentantului legal.  
Proiectul se va inregistra in Registrul de intrari/iesiri cereri de finantare, atribuindu-i-se un 
numar de inregistrare, solicitantul primind un bon cu acest numar.  
Atentie! GAL nu va realiza codificarea Cererii de finantare, aceasta realizandu-se la nivel de 
OJFIR / CRFIR. 
 

8.2.1 – Documente necesare la depunere 

 
 DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE OBLIGATORII (dupa caz) pe care benefiicarul trebuie sa 

le ataşeze Cererii de finanțare, la depunere sunt: 
 

Nr.
crt 

Documente 

1 Anexa 2_Plan de acțiuni  
 

2 Copia actului de identitate a reprezentantul legal 
 

3 Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare sau 
 b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoţită de Statutul Societăţii agricole 
(obligatoriu la depunerea cererii de finanţare); 
sau 
 c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/ 2005) și 
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/ 2004,) cu modificările și completările 
ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria societate cooperativă 
agricolă sau cooperativă agricolă (obligatoriu la depunerea Cererii de finanţare); 
 
 

4 In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și 
grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători (până la depunerea primului 
dosar de plată): 
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a). Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 
b). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanţare);  
Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii cererii de finanţare 
(obligatoriu la depunerea Cererii de finanţare și, ulterior, la depunerea primei Cereri de 
plată); 
 

5 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 
stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru  
solicitanţii care au mai beneficiat de alte programe de finanţare nerambursabilă în 
perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 
 

6 Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul 
asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă  
 

7 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului 
pentru actiuni de informare si promovare (cv-uri, diplome, certificate, referinţe, atestare 
ca formator emise conform legislaţiei naţionale în vigoare etc.) 
 

8 Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcţie de 
tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscală, etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu 
este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 
elementele pe care trebuie să le conțină.  
 

9 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 
pentru obligaţiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de 
lucru (după caz), pentru obligaţiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  
Aceste certificate trebuie să  menționeze clar lipsa datoriilor (prin mențiunea „nu are datorii 
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate). 
 

10 Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 
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deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluţionarea cererilor de 
restituire (dacă este cazul) 
 

11 Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
 

12 Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilităţii preţurilor. Acestea trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerinţelor din punct de 
vedere al performanţelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și 
din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 
îndeplinesc condiţiile de calificare, verificabile de către experţii evaluatori. 
 

13 Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment, iar activitatea pentru 
care solicita finantare este autorizata conform art. 15  din L359/2004. 
 

14 Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul 
anterior de plată a/ au beneficiat de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) 
este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care 
rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de înfiinţare/actul constitutiv/statutul, din 
care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform 
art.16 din Reg. 1305/2013) 
 

15 Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ 
comodat/ închiriere/ administraţie) pentru exploatația agricolă* 
*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situația curentă, 
se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă 
de primărie privind situaţia curentă (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform 
art.16 din Reg. 1305/2013) 
 

16 Anexa 3  – Declaratie de raportare plati catre GAL 
 

 
17 

Alte documente justificative, după caz: 
 
-Declarația pe suprafață de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei 
naţionale din anul depunerii Cererii de finanţare sau din anul anterior (în cazul în care 
solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului 
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în curs)  
-EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut  
                                             
În cazul produselor ecologice: 
a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată 
de 
DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea Cererii de finanţare); 
b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE emis 
de un Organism de Inspecţie şi Certificare acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, 
conform 
prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 
modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecţie și 
certificare în agricultura ecologică, din care să rezulte statutul ecologic al produsele 
obţinute + 
Anexa la certificatul de conformitate (la depunerea primei Cereri de plată); 
c) ADEVERINȚĂ de la DAJ/ DAM București din care să rezulte că solicitantul sprijinului 
participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri 
de 
plată) 
 
În cazul produselor obținute sub schemele europene DOP, IGP, STG, DOC, IG: 
 
a) Certificat de conformitate a produsului, emis de un Organism de Inspecţie și Certificare 
acreditat de RENAR și recunoscut de MADR, prin care se face dovada respectării 
documentaţiei  aprobate la nivel european de către beneficiar + Anexa la certificatul de 
conformitate (la depunerea primei Cereri de plată); 
b) DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului obţinut 
sub 
schema de calitate din care să rezulte că solicitantul sprijinului participă pentru prima 
dată la 
respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri de plată) 
 
Alte documnete pentru justificarea punctajului 

  
ATENŢIE! Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. 
Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Cererea de Finanțare se va redacta 
pe calculator, în limba română. 
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ATENŢIE! Documentele trebuie săfie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
 

88..33  --  VVeerriiffiiccaarreeaa  ccoonnffoorrmmiittaattiiii  llaa  GGAALL  
 
Verificarea conformitatii - Controlul conformităţii constă în verificarea formularului Cererii de 
finanţare, dacă este corect completată, dacă anexele tehnice şi administrative cerute în Partea 
E a formularului sunt prezente. Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul 
electronic al documentelor ataşate: Cererea de finantare, inclusiv documentaţia tehnico-
administrativa ataşata si copia electronică a dosarului cererii de finantare.  
 
Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi 
opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a 
fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv 
documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  
 
Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«ORIGINAL». Fiecare pagină va purta semnătura și ştampila solicitantului. Pe copiile 
documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ 
contabil vizat de administraţia financiară), expertul care verifică concordanţa va face 
menţiunea „Conform cu originalul”, va semna și datat fiecare pagina a documentului COPIE.  
 
Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 
«COPIE». Fiecare pagină a Exemplarului – copie va avea menţiunea „Conform cu originalul” şi va 
purta semnătura şi ştampila solicitantului. 
 
Rezultatul verificării conformităţii se consemnează de expert în Fişa de evaluare generala a 
proiectului:  Partea I- Verificarea conformitatii Formularul CSE5  Termenul de verificare a 
conformitatii este de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de finantare la GAL. 
 
In cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 
neconform. Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de 
finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificarii 
conformitaţii, pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informaţii 
prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.  
 

Atenție! 
Necompletarea unui câmp din cererea de finanțare nu este considerata eroare de forma.  
Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere sau nebifarea 
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unei casute din Partea F a formularului Cererii de finantare, daca proiectul impune, 
situație în care proiectul este declarat neeligibil.  
Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii 
suplimentare. 

 
Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare. 
Cererea de finantare declarata neconforma va fi inapoiata solicitantului, cu posibilitatea ca, dupa 
corectarea erorilor care au dus la declararea neconformitatii, sa fie redepusa.  
 
O cerere de finantare poate fi depusa de maxim 2 ori in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere 
de proiecte.  
Daca în urma verificarii Cererea de finanţare este declarata conforma, se trece la urmatoarea 
etapa de verificare și anume la verificarea eligibilitaţii acesteia.  
 

88..44  --  VVeerriiffiiccaarreeaa  eelliiggiibbiilliittaattiiii  llaa  GGAALL  
 
Verificarea eligibilitatii tehnice si financiare consta in: 

- verificarea eligibilitatii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 

Verificarea eligibilității tehnice şi financiare constă în verificarea criteriilor generale de 
eligibilitate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. În vederea 
evitării dublei finanţări, se verifică secţiunea C din Cererea de Finanţare, referitoare la finanţări 
nerambursabile. În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanţare este obligat să depună 
„Raport asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”.  

 
Verificarea bugetului indicativ al proiectului trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului 
rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să cuprindă 
următoarele aspecte:  
- pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în maximul 
prevăut în aceasta;  
- pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor bunurilor din 
buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru bunuri de același 
tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip de investiții (dacă se 
folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință sunt reale, la nivelul 
pieței).  
 
Concluzia privind evaluarea cererii de finanţare în urma verificărilor privind eligibilitatea 
solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selectie, se consemneaza in Fisa de evaluare 
generala a proiectului: Partea II – Verificarea eligibilitatii din Formularul CES5  
In urma verificarilor, pot exista doua situaţii:  
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 proiectul este eligibil 

 proiectul este neeligibil; 

 
Important! Pentru proiectele de investitii, in etapa de evaluare a proiectului, expertii GAL pot 
realiza vizite pe teren, daca se considera necesar.  
Verificarea pe teren se realizează de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, 
respectiv:  
 G.A.L. – pentru toate proiectele de investitii; 

 OJFIR – pentru toate proiectele de servicii; 

 CRFIR - pentru toate proiectele de investitii;  

 AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj; 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 
administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe 
amplasamentul propus.  
Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării 
administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie 
rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecţie.      
 
GAL OAMENII DELTEI isi rezerva dreptul de a solicita documente sau informatii suplimentare, 
daca pe parcursul verificarilor si implementarii proiectului, se constata ca acest lucru este 
necesar. Informatiile suplimentare vor fi solicitate de catre expertii evaluatori din cadrul GAL, 
cu respectarea termenelor si procedurii prevazute in Anexa 5 la prezentul Ghid - PROCEDURA DE 
EVALUARE SI SELECTIE GAL.  
 
Cazurile in care expertii evaluatori din cadrul GAL pot solicita informatii suplimentare, sunt 
urmatoarele: 

a. pentru asepctele ce vizeaza conformitatea dosarului cererii de finantare (numai in cazul 

erorilor de forma) 

b. in cazul in care documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate/Documentatia de 

Avizare pentru lucrari de interventii) contine informatii insuficiente pentru clarificarea 

unui criteriu de eligibilitate sau exista informatii contradictorii in interiorul ei, ori, fata de 

cele mentionate in Cererea de finantare. 

c. In caz de suspiciune privind amplasamentul investitiei, se poate solicita Extras de carte 

funciara si in situatiile in care nu este obligatorie depunerea acestui document; 

d. In cazul in care avizele, acordurile, autorizatiile au fost eliberate de catre autoritatile 

emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre AFIR si institutiile 

respective; 



 

MĂSURA M2 / 3A „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de alitate”versiunea_IUNIE_2019” 
   32 

 

e. In cazul in care in bugetul indicativ (inclusiv in devizele financiare si devizele pe obiect) 

exista diferente de calcul sau incadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu 

este facuta corect.  

In cazul in care restul documentelor din Cererea de finantare nu sunt in conformitate cu forma 
ceruta la Capitolul 8.2.1 – “Documente necesare la depunere”, Cererea de finantare va fi 
declarata neeligibila.  
Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale 
proiectului depus. 
Informatiile transmise de solicitanti, care nu au fost solicitate prin formularul specific GAL - Fisa 
de solicitare informatii suplimentare (Formularul IS6) nu vor fi luate in considerare.  

 
Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va 
notifica solicitantul asupra acestei situaţii prin documentul Fișa de solicitare informaţii 
suplimentare (Formularul IS6) cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform 
solicitării expertului verificator.  
 
 

88..55  --  VVeerriiffiiccaarreeaa  ccrriitteerriiiilloorr  ddee  sseelleeccțțiiee  llaa  GGAALL  
 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informaţiilor furnizate de solicitant în cererea de 
finanţare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul Ghid. 
Solicitantii vor detalia in cadrul Cererii de Finantare_investitii Sectiunea A6 – “Date despre 
tipul de proiect si beneficiar”, la punctul A6.4.1, fiecare criteriu de selectie care concura la 
punctajul inscris la punctul A6.4. 
 

Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 
Cererea de finantare. 
Procesul de selectie si procesul de verificare a contestatiilor se desfasoara potrivit 
“Procedurii de evaluare si selectie GAL”-  Anexa 6 la prezentul Ghid, in vigoare la 
momentul lansarii sesiunii, publicata pe site-ul GAL OAMENII DELTEI, 
www.galoameniideltei.ro 

 
Verificarea criteriilor de selectie si a punctajelor aferente se realizeaza pentru toate cererile de 
finantare eligibile, pe baza Fisei de evaluare generala a proiectului: Partea III - Verificarea 
criteriilor de selectie din Formularul CES5 
 
 

88..66  ––  EElliiggiibbiilliittaatteeaa  cceerreerriiii  ddee  ffiinnaannttaarree  llaa  nniivveelluull  AAFFIIRR  
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Proiectele declarate eligibile si selectate la nivel de GAL pot fi depuse la AFIR numai in perioada 
sesiunii de primire de cererii de proiecte aferente Sub-masurii 19.2 dechise de catre AFIR.  
Solicitantii (sau un imputernicit al acestora) pot depune la AFIR proiectele selectate de catre 
GAL, nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului de selectie final 
intocmit de GAL si publicat pe pagina web www.galoameniideltei.ro 
 
Dosarul cererii de finantare contine Cererea de finantare, insotita de anexele administrative 
conform listei documentelor, legate intr-un singur dosar, astfel incat sa nu se permita 
detasarea si/sau inlocuirea documentelor. 
 
Cererea de finantare se depune in format letric in original: 1 exemplar, impreuna cu formatul 
electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finantare) la expertul 
Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului Leader si Investitii Non-Agricole de la nivelul 
OJFIR.  
 
Toate cererile de finantare depuse in cadrul Sub-masurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR 
vor fi insotite in mod obligatoriu de: 
• Fisa de evaluare generala a proiectului - Formularul CES6 (conformitate, eligibilitate, 
criterii de selectie)  
pe teren, intocmita de GAL – Formularul VT6 (daca e cazul) 
• Raportul de selectie, intocmit de GAL  
• Copii ale declaratiilor persoanelor implicate in procesul de evaluare si selectie de la 
nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese; 
• Raportul de contestatii, intocmit de GAL (daca este cazul) 
 
Pe durata procesului de evaluare, solicitanţii, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta 
legislaţia incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură 
pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecţie de către GAL. În 
situaţia în care, pe parcursul derulării apelului de selecţie, au intervenit modificări ale legislaţiei, 
evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu cerinţele apelului de selecţie modificat, 
adaptate noilor prevederi legislative. 
 
 

8.6.1 - Verificarea incadrarii proiectelor 

 
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil 
din cadrul OJFIR/CRFIR, astfel: 
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• la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcţii – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar), precum și proiectele de investiţii (mixte) aferente beneficiarilor publici/ONG;  
• la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziţii simple (fără construcţii – montaj) și 
proiectele de servicii. 
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - 
inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente 
obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu 
respectă formatul standard), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informaţii 
suplimentare, către GAL sau solicitant, în funcţie de natura informaţiilor solicitate. Termenul de 
răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștinţă de către solicitant/GAL, 
în acest caz termenul de emitere a fișei E1.2.1L prelungindu-se cu termenul de răspuns. Dacă în 
urma solicitării informaţiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de 
alte instituţii, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de 
finanţare la GAL/AFIR. 
 

 Partea  I  – Verificarea conformității documentelor 

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR, care primește cererea de finanţare, 
trebuie să se asigure de prezenţa fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecţie, verificare 
pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecţie și a Raportului de contestaţii, dacă este 
cazul, întocmite de GAL și de copiile declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese. 
Raportul de Selecţie va fi semnat de către toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie 
(reprezentanţi legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entităţi 
juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenenţa la mediul privat 
sau public. De asemenea, Raportul de selecţie va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ 
care supervizează procesul de selecţie. Reprezentantul CDRJ va menţiona pe Raportul de 
selecţie faptul că GAL a respectat principiile de selecţie din fișa măsurii din SDL, precum și 
dispoziţiile minime obligatorii privind asigurarea transparenţei Apelului de selecţie respectiv, 
așa cum sunt menţionate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura 
reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecţie validează conformitatea procesului de selecţie 
faţă de prevederile din SDL. Raportul de selecţie va fi datat, avizat 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 selecţie – 
își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată iniţial 
să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecţie, fără a fi necesare alte aprobări. În 
cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de 
reprezentantul legal) din partea oricărei entităţi juridice participante la procesul de selecţie 
(inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecţie, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat 
documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens. 

În cazul în care Raportul de selecţie este aferent unui Apel lansat în baza strategiei 
modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei 
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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 condiţionată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.  

Cererile de finanţare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a 
verificării punctelor specificate în Partea  I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului 
(după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentaţia pentru care a fost 
declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport  de selecţie. 

Aceeași cerere de finanţare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport 
de selecţie. În cazul în care concluzia verificării conformităţii (Partea I) este de două ori 
„neconform”, Cererea de finanţare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune 
proiectul la următorul Apel de selecţie lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu 
depunere continuă și selecţie periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de 
finanţare în baza unuia dintre Rapoartele de selecţie următoare, emise ca urmare a selecţiei 
periodice. 
 

 Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului 

Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea 
corectă a cererii de finanţare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare 
descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv 
încadrarea corectă în Domeniul de intervenţie principal al măsurii (conform Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenţie.  

Cererile de finanţare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat 
corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate 
solicitanţilor. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel 
de selecţie lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt 
Raport de selecţie.  

O Cerere de finanţare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de 
două ori, pentru puncte de verificare specifice Anexei 1_Cerere dee finantare, în cadrul sesiunii 
unice de primire a proiectelor lansate de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. O cerere 
de finanţare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) nu va mai fi 
acceptată pentru verificare. 
 
 

8.6.2 - Verificarea eligibilitatii 

Verificarea eligibilităţii cererilor de finanţare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcţie 
de tipul de proiect. Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanţare presupune obligatoriu 
verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, chiar dacă, pe parcurs, experţii verificatori constată 
neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii.Instrumentarea verificării eligibilităţii se va realiza la 
nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. 
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Verificarea concordanţei cu originalul a documentelor atașate, conform punctului E din cererea 
de finanţare, se va realiza înainte de încheierea contractului de finanţare, când solicitantul 
declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanţare, 
odată cu documentele solicitate în vederea contractării.   
Pentru toate proiectele finanţate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de 
verificare al Declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanţări, 
prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale 
serviciilor/investiţiei finanţate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise 
în cererea de finanţare. 
În vederea verificării eligibilităţii, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - 
anexă la Acordul – cadru de finanţare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - 
„Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare și animare“.  
Pentru proiectele de investiţii, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situaţia în care în 
urma verificării documentare a condiţiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de 
finanţare, experţii Compartimentului Evaluare (care au verificat condiţiile de eligibilitate) vor 
realiza vizita pe teren la amplasamentul proiectului (înștiinţând, în prealabil și reprezentanţii 
GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori) pentru toate proiectele care vizează 
modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile 
cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe 
amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condiţiilor de 
eligibilitate pentru cererile de finanţare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da 
numai după verificarea pe teren. 
Verificarea eligibilităţii se realizează în termen de maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care 
includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informaţii suplimentare în 
etapa de verificare a eligibilităţii, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar 
pentru primirea răspunsului din partea solicitantului/GAL. Pentru situaţiile în care termenele de 
verificare nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivaţii 
întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR. 
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a 
eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații : 
-  informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 
- prezentarea unor informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de 
finanţare; 
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 
obligatorii la depunerea cererii de finanţare; 
-   necesitatea corectării bugetului indicativ.  
Solicitările de informaţii suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o 
singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanţare solicitantului sau 
GAL-ului, în funcţie de natura informaţiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de 
informaţii suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare de la primirea 
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formularului E3.4L de către solicitant/GAL. În situaţii excepţionale, se pot solicita și alte 
clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile 
suplimentare solicitate iniţial.  
Un exemplar al Cererilor de finanţare (copie, în format electronic - CD), care au fost declarate 
neeligibile de către OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanţilor (la cerere), pe baza unui proces-
verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părţi.  Acestea pot fi 
corectate/completate și redepuse de către solicitanţi la GAL, în cadrul următorului Apel de 
selecţie lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanţare refăcute vor intra din nou 
într-un proces de evaluare și selecţie la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de 
selecţie aferent noului Apel de selecţie lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul 
original al Cererii de finanţare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost 
verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, 
DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestaţii etc.).  
 
Notă: După  evaluarea cererii de finanţare, 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 existenţa unor posibile erori de verificare a cerinţelor de conformitate 
și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor 
cerinţe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile. 
 
Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile 
care au realizat selecţia proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/ CE 
SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanţare, în termen de două zile de la 
aprobarea Raportului de evaluare de către CRFIR.  
Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanţare. GAL va primi o copie a 
formularului comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire. 
 
Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării 
eligibilităţii de către OJFIR/CRFIR, va fi depusă de către solicitant, în termen de maximum 5 
(cinci) zile de la primirea notificării (data luării la cunoștinţă de către solicitant), la sediul 
OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecţionată spre soluţionare către o 
structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat iniţial proiectul. 
 
Un solicitant poate depune o singură contestaţie aferentă unui proiect. Vor fi considerate 
contestaţii și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 
eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.  
 
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluţionează. 
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Solicitanţii vor fi notificaţi în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestaţie. 
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestaţia va transmite prin fax/poștă/e-
mail solicitantului și GAL (spre știinţă) formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind 
contestaţia depusă și o copie a Raportului de contestaţii. O copie a Raportului de contestaţii se 
va transmite și la OJFIR/CRFIR care a realizat evaluarea cererii de finanţare. 
 
Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestaţia returnează cererile de finanţare 
și dosarul administrativ (în care vor fi incluse Raportul de contestaţie și fișa de evaluare 
generală a proiectului refăcută – E1.2LR – dacă este cazul) către OJFIR/CRFIR de la care a fost 
primit. 
 

 
 
Capitolul 9 -CONTRACTAREA FONDURILOR 
Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/Deciziilor de finanţare, 
expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiinţare privind 
încheierea angajamentului legal. 
 
Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de investiţii se vor respecta pașii procedurali 
și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, 
selectarea și contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, 
măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare contracte - Manual de 
procedură pentru implementare – Secţiunea I: Modificarea contractelor de finanţare/ Deciziilor 
de finanţare (Cod manual: M 01-02), în funcţie de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin 
proiect și în funcţie de cererea de finanţare utilizată. Dacă anumite cerinţe specifice Sub-
măsurilor naţionale nu corespund cu cerinţele măsurii din SDL, formularele din cadrul 
manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerinţe/ obligaţii 
care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL. 
 
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel: 
- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, 
cursul de schimb  euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată 
decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei 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.  
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Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informaţii suplimentare beneficiarului, în 
vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanţare, prin intermediul formularului C3.4L. 
 
În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanţate prin Sub-măsura 19.2, 
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligaţia de a transmite și către GAL o copie a deciziei de 
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă 
GAL, în vederea finanţării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  
proiectul neîncheiat/încetat.  
 
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanţare, 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 finanţare, AFIR 
poate dispune încetarea valabilităţii angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea 
AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenţia instanţei 
judecătorești. 
 
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă următoarele documente, cu 
caracter obligatoriu,conform HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a 
procedurilor in vigoare la momentul notificarii: 
 
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidate. 

 
 
2. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat 

de catre AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
3. Document emis de banca/trezorerie care sa contina datele de identificare ale 

bancii/trezoreriei si ale contului afferent proiectului pentru care se solicita finantare din PNDR 

(denumirea, adresa bancii/trezoreriei, codul IBAN al contukui in care se deruleaza operatiunile 

cu AFIR). 

 
 
4. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul.  
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5. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere, dacă este cazul.  

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea 
de selecție, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau 
nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.  

Solicitantii au obligatia de a depune toate documentele necesare in vederea incheierii 
contractului de finantare, o singura data (documentele se vor depune centralizat, indiferent de 
data emiterii), in termenul precizat in notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor obligatorii 
în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanțare!  

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în 
termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada co-finanţării, dacă este cazul, sau 
proiectul tehnic, acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele 
care prevăd investiții cu construcții montaj.   
Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privaţi, 
prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.  

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul 
implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 
avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timpnecesară obţinerii acestora. 
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale 
către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 
cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 

2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;  

b) modificare  a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  

c) modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare şi care 

ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia;  

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri 

nerambursabile.  

Atenție! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia 
realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. 
 
 
 



 

MĂSURA M2 / 3A „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de alitate”versiunea_IUNIE_2019” 
   41 

 

Capitolul 10 - PROCEDURA AVANS 
ATENTIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, 
solicitantul poate beneficia de fonduri in avans (condorm prevderilor Reg. (UE) nr. 1305/2013 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de 
stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (CE) nr. 1.305/2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015.  
 
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 
Cererea de finanţare. 
 

ATENTIE! 
AFIR efectueaza plata avansului in contul deschis beneficiarilor, deschis la 
Trezoreria Statului sau la o institutie bancara. 
 
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de 
a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să 
nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și 
atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru o achiziţie. 
 
Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans 
în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare,AFIR poate să acorde un 
avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.  
 
Plata avansului aferent contractului de finanţare estecondiţionată de constituirea unei garanţii 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 
Naţionale a României, în procent de 100% din suma avansului.  
 
Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.   
Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 
efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 
naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

 
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp  
egală cu durata de execuție a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 
suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene şi 
contribuției publice naționale pentru investiții, depăşeşte suma avansului.   
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Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până 
la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la 
ultima tranșă de plată.  
 
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea 
solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea 
Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 
Bancară/Nebancară, care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
 
Capitolul 11 -ACHIZITIILE 
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum 
şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice, ce se vor anexa contractului de finanţare.  
Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date 
model, specifice fiecarui tip de investiţie,ce se regăsesc în instrucţiunile anexa la contractual de 
finantare. Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la 
centreleregionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea 
primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din HG 226/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 
Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază 
proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.  
 

Atenție! 
Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea 
contractului de finantare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achizitii servicii 
din Manualul de achizitii postat pe pagina de internet AFIR. 

 
 
Regimul conflictului de interese: În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta 
regulile de evitare a conflictului de interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. 
Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, 
următoarele: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuşi ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuşi; 
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b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 
află într‐o altă situație de natură să îi afecteze independența şi imparțialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale 
cupersoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziție implicat în procedura de atribuire; 
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 
Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor 
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 
cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situaţia în care ofertantul câştigător 
deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie 
(art. 14 dinOUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în 
vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
completările ulterioare. 
 
 
Capitolul 12 -MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 
contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 
Autoritatea Contractantă.  
Precizari referitoare la modificarea Contractului de finantare 
• Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanţare numai în cursul duratei 
de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.   
• Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu 
excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, 
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când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar 
Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  
• Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 
liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 
funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost 
selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din 
suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără 
diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii 
Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.   
• Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 
contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.   
• In situaţia în care comuna nu este membră a unei ADI de utilitate publică, înfiinţată 
pentru asigurarea operării serviciului de apă/apă uzată, iar comuna optează pentru cedarea 
investiţiei către Operatorul Regional, cu acordul părţilor, Operatorul Regional va prelua 
investiţia cu toate obligaţiile contractuale ale beneficiarului FEADR.  
• În cazul în care, la depunerea proiectului pentru realizarea de investiţii în apă/apă uzată 
intensitatea sprijinului a fost de 100%, iar în perioada de monitorizare se constată că venitul 
actualizat net (VAN) este mai mare decat 0, atunci va fi calculată și recuperată suma 
corespunzătoare diferenţei dintre intensitatea sprijinului initial (100%) și intensitatea sprijinului 
rezultată.  
 În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, 
inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost 
declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea 
Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin 
reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în 
vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ 
incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta 
valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără 
punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.   

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare 
nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor 
legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.  

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de 
natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar 
se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.  
Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 
contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.  
 
IMPORTANT! 
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Beneficiarul are obligaţia să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia 
cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele 
anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării.  
Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu 
prevederile Contractului de finanțare pentru proiecte de servicii, sunt:  

 Raportul de activitate  intermediar și/ sau final, care se verifică conform prevederilor 
prezentei proceduri; 

 Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privaţi, în funcţie 
de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor privaţi)/ CRFIR 
(în cazul beneficiarilor publici); 

 Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare 
plăţi.  

Autoritatea Contractantă verifică activităţile derulate de beneficiar pe baza Graficului 
calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanţare și pe baza rapoartelor de 
activitate transmise de beneficiar.  

 
Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanţare activităţile pe care le va desfășura, precum și 
un grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul 
depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi diferit faţă de 
anticiparea iniţială, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului. 

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile înainte de desfășurarea 
primului eveniment/ primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR 
graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a 
activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.  

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanţare. Dacă 
beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menționat, se va considera că graficul 
de realizare inițial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare. 

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, 
beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul de 
rapoarte de activitate pe care le va depune, precum și data depunerii acestora (săptămâna și 
luna).   

Pentru proiectele de servicii care vizează scheme de calitate, studii etc., verificarea pe teren 
se va realiza la sediul beneficiarilor și se vor verifica documentele care vizează implementarea 
proiectelor. 

Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final) 

În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activităţi aferentă perioadei de raportare/ de 
la încheierea ultimei activităţi din cadrul proiectului, Raportul intermediar/ final de activitate 
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(Formular D1.2L)  va fi depus la SLIN OJFIR în vederea verificării în format electronic (CD), cu 
excepţia eventualelor anexe care nu pot fi scanate și care se pot depune letric. 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare numai în situaţia în care solicită tranșe 
de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea 
tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun la OJFIR în format electronic (CD), însoţite 
de adresă de înaintare în termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activităţi 
prevăzută în Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune 
letric. Beneficiarii proiectelor de servicii finanţate în cadrul submăsurilor 19.2 prezintă cererea 
pentru prima tranșă de plată, însoţită de documentele justificative, în termen de 6 luni de la 
data semnării angajamentului legal cu AFIR, sub sancţiunea rezilierii acestuia. Acest termen 
poate fi prelungit cu maximum 6 luni, fără aplicarea de penalităţi, pe baza unui memoriu 
justificativ aprobat de AFIR. 

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată. 

Raportul de activitate final va fi depus în format electronic (CD), însoţit de adresă de înaintare, 
la OJFIR în termen de maximum 10 (zece) zile de la încheierea activităţilor aferente proiectului. 
Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 

Atenție!Nu este permisă realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut 
obiectul elaborării unor monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor 
depuse în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă.  

 
 
 

Capitolul 13 -TERMENELE LIMITA SI CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATA A 
AVANSULUI SI A CELOR AFERENTE TRANSELOR DE PLATA 

 
In etapa de autorizare a platilor, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse initial la GAL 
pentru efectuarea conformitatii, iar ulterior cand se depun la AFIR, la dosarul cererii de plata, se 
va atasa si Fisa de verificare a conformitatii dosarului cererii de plata (DCP) emisa de GAL.  
Beneficiarul are obligatia de a depune la GAL si la AFIR Declaratiile de esalonare, conform 
prevederilor Contractului/Deciziei de finantare.  
Pentru depunerea primului dosar de plata, se vor avea in vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de plata.  
Dosarul Cererii de plata se depune initial la GAL, in 2 exemplare, pe suport de hartie, la care se 
ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dupa verificarea de catre 
GAL, beneficiarul depune documentatia insotita de Fisa de verificare a conformitatii DCP emisa 
de catre GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR- in functie de tipul de proiect).  
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Dosarul cererii de plata va cuprinde documentele justificative prevazute in Instructiunile de 
plata (anexa la Contractul de finantare), care se regasesc pe pagina de internet AFIR 
www.afir.madr.ro.  
 
Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 
perioada de execuţie a Contractului de finanţare. În situaţia în care se aprobă prelungirea 
duratei de execuţie peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai 
permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadăa de execuţie aprobată. 
În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat conform 
prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a 
depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice 
de la data înregistrării la AFIR a cererii de plată conforme. 
 
In termen de 5 zile calendaristice de la data efectuarii platii de catre AFIR, aferente cererii de 
plata depuse, beneficiarul are obligatia de a raporta sumele primite catre GAL, conform Anexei 
3 la prezentul Ghid.  
 
Atenție! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima 
tranșă de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
IMPORTANT! 
Beneficiarul are obligaţia să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia 
cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele 
anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării.  
Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu 
prevederile Contractului de finanțare pentru proiecte de servicii, sunt:  

 Raportul de activitate  intermediar și/ sau final, care se verifică conform prevederilor 
prezentei proceduri; 

 Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privaţi, în funcţie 
de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor privaţi)/ CRFIR 
(în cazul beneficiarilor publici); 

 Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare 
plăţi.  

Autoritatea Contractantă verifică activităţile derulate de beneficiar pe baza Graficului 
calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanţare și pe baza rapoartelor de 
activitate transmise de beneficiar.  

http://www.afir.madr.ro/
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Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanţare activităţile pe care le va desfășura, precum și 
un grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul 
depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi diferit faţă de 
anticiparea iniţială, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului. 

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile înainte de desfășurarea 
primului eveniment/ primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR 
graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a 
activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.  

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanţare. Dacă 
beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menționat, se va considera că graficul 
de realizare inițial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare. 

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, 
beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul de 
rapoarte de activitate pe care le va depune, precum și data depunerii acestora (săptămâna și 
luna).   

10.2 Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final) 

În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activităţi aferentă perioadei de raportare/ de 
la încheierea ultimei activităţi din cadrul proiectului, Raportul intermediar/ final de activitate 
(Formular D1.2L)  va fi depus la SLIN OJFIR în vederea verificării în format electronic (CD), cu 
excepţia eventualelor anexe care nu pot fi scanate și care se pot depune letric. 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare numai în situaţia în care solicită tranșe 
de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea 
tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun la OJFIR în format electronic (CD), însoţite 
de adresă de înaintare în termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activităţi 
prevăzută în Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune 
letric. Beneficiarii proiectelor de servicii finanţate în cadrul submăsurilor 19.2 prezintă cererea 
pentru prima tranșă de plată, însoţită de documentele justificative, în termen de 6 luni de la 
data semnării angajamentului legal cu AFIR, sub sancţiunea rezilierii acestuia. Acest termen 
poate fi prelungit cu maximum 6 luni, fără aplicarea de penalităţi, pe baza unui memoriu 
justificativ aprobat de AFIR. 

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată. 

Raportul de activitate final va fi depus în format electronic (CD), însoţit de adresă de înaintare, 
la OJFIR în termen de maximum 10 (zece) zile de la încheierea activităţilor aferente proiectului. 
Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 
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Capitolul 14 INFORMATII UTILE 
 
 
 
Dosarul CERERII DE FINANȚARE: 
Cererea de Finanțare_Anexa 1 
Plan de actiuni_Anexa 2 
Declaratie raportare plati la GAL_Anexa 3 
Fisa masurii_Anexa 4 
Fisa de evaluare si selectie_Anexa 5 
Procedura de evaluare si selectie_Anexa 6 
 
(document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 
înaintează GAL în vederea obţinerii finanţării); www.galoameniideltei.ro 
 
 
Dosarul CERERII DE PLATĂ: 
Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului); link www.afir.info 
Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care 
declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc); http://www.afir.info 
Declarația de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede 
perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată); http://www.afir.info 
Declarații de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute); http://www.afir.info 
Raportul de execuție (document care prevede realizările fizice şi cele financiare); 
http://www.afir.info 
Declarația pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea 
tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate 
menţionate înCererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu 
vor face obiectulaltor programe de finanţare nerambursabilă); http://www.afir.info 
Actele normative utile (Informații utile – Acte normative – Legislație specifică FEADR); 
http://www.afir.info 
De asemenea, în pagina de internet a GAL, www.galoameniideltei.ro puteţi consulta şi 
descărca: 
Fişa Măsurii (Investiții prin SDL Măsura M2/3A Sprijin pentru participarea pentru prima dată la 
schemele de calitate _versiunea_iulie 2019”);  
 
 
 
 

14.1. Lista Formularelor disponibile pe site‐ul GAL/AFIR 

14.2. GAL OAMENII DELTEI în sprijinul dumneavoastră 

 

http://www.galoameniideltei.ro/
link%20www.afir.info
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.galoameniideltei.ro/
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GAL OAMENII DELTEI vă sta la dispoziţie de luni până vineri între orele 09.00 și 17.00 pentru a 
vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a masurilor de finantare din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala GAL OAMENII DELTEI, dar și pentru a primi propunerile sau 
sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL. 
 Puteti obtine informatii direct la sediul GAL OAMENII DELTEI: Mun. Tulcea, str. 
Toamnei nr. 1, cam. 102-103, jud. Tulcea, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 – 17.00. 
 Experţii GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice 
informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 
 Atentie! Experţii GAL OAMENII DELTEI nu vor acorda consultanţă privind realizarea 
proiectului.  

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 
neregularităţi în derularea SDL OAMENII DELTEI, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris catre GAL 
OAMENII DELTEI la adresa de e-mail office@galoameniideltei.ro, pentru soluţionarea 
problemelor. 
 Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, 
informaţi‐ne în scris.  
 Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 
precum și investiţiile care sunt finanţate prin SDL GAL Oamenii Deltei 

 


