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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea 

MĂSURIIM3/6A 

Antreprenoriat rural 

Versiunea 02 din Martie 2019 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică 

a potenţialilor beneficiariai Fondului European Agricol 

pentru DezvoltareRurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ complex pentru întocmirea proiectului conform 

cerinţelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Grupului de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior 

pentru perioada 2014 – 2020, implementată prin sub-

măsura 19.2. din cadrul PNDR 2014 – 2020 . Acest 

document nu este opozabil actelor normative naţionale şi 

comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 

întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și 

modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 

dumneavoastră. Deasemenea, conţine lista indicativă a 

tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care 

trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al 

Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanţare, 

precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor. 

Ghidu lSolicitantului, precum şi documentele anexate pot 

suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 

naţionale şi comunitare sau procedurale–varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet www.gal-

dms.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 
Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultați pliantele și îndrumarele editate 
de GAL, MADR și AFIR, disponibile la sediul GAL Defileul Mureșului Superior, sediul Oficiului 
Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tg. Mureș , precum și pe paginile de internet 

www.gal-dms.ro, www.afir.roși www.madr.ro.  
De asemenea, pentru a obține informații despre SDL sau alte informații ne puteți contacta 
direct la sediulnostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de 

contact de lafinalul Ghidului solicitantului. 
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CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Măsura M3/6A – Antreprenoriat rural

 

  

Măsura M3/6A „Anteprenoriat rural” contribuie la prioritatea/priorită
Reg. (UE) nr. 1305/2013 și anume P6 
dezvoltării economice în zonele rurale”.
 
Măsura corespunde obiectivelor 
 
Contribuie la Domeniul de Interven
de întreprinderi mici, precum 
ale Reg. (UE) 1305/2013:INOVARE 
stimularea inovării în teritoriul GAL 
adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă 
sărăciei. Toate investițiile realizate în cadrul acestei m
”prietenoase cu mediu” fiind
obținere a energiei din surse regenerabile. 

 

Implementarea Măsurii M3/6A 

mediului de afaceri din spațiul rural prin susținerea financiar

realizează activități neagricole pentru prima dată 

dezvoltă întreprinderile existente. 

În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru investi

întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activită

zonele rurale. 

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospod

și diversifice activitățile economice prin practicarea de activit

creșterii veniturilor și creării de alternative ocupa

Necesitatea implementării acestei măsuri de finan

dezvoltare economică a zonei GAL. A

diagnostic a teritoriului, principala sursă de venit a popula

agricole, iar sectorul activităților non

 

Măsura M3/6A are ca scop:

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;

Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; 

 

Dezvoltareaactivităţilor neagricole existente;

Crearea de locuri de muncă;
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PREVEDERI GENERALE 

Antreprenoriat rural 

Măsura M3/6A „Anteprenoriat rural” contribuie la prioritatea/prioritățile prev
și anume P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

dezvoltării economice în zonele rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Contribuie la Domeniul de Intervenție:6A) Facilitarea diversificării, a înfiin
de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă și la obiectivele transversa

INOVARE și MEDIU. Astfel, proiectele selectate vor contribui la 
teritoriul GAL prin activitățile economice nou înființate, prin contribuția 

adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă 
țiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor 

”prietenoase cu mediu” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă solu
ținere a energiei din surse regenerabile.  

Implementarea Măsurii M3/6A – Antreprenoriat rural  este necesară pentru stimularea 

țiul rural prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care 

i neagricole pentru prima dată fie pentru cei care modernizează 

dezvoltă întreprinderile existente.  

măsuri se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor 

or mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activită

ți fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să

țile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea 

ării de alternative ocupaționale. 

Necesitatea implementării acestei măsuri de finanțare este justificat

dezvoltare economică a zonei GAL. Așa cum reiese din datele statistice 

principala sursă de venit a populației este rea

ților non-agricole este slab dezvoltat și nu prezint

scop: 

afaceri din mediul rural; 

Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; 

Dezvoltareaactivităţilor neagricole existente; 

Crearea de locuri de muncă; 
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țile prevăzute la art.5, 
„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

Facilitarea diversificării, a înființări și a dezvoltării 
la obiectivele transversale ale 

roiectele selectate vor contribui la 
țile economice nou înființate, prin contribuția 

adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă și combaterea 
ăsuri vor fi din categoria celor 

selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluții de 

Antreprenoriat rural  este necesară pentru stimularea 

întreprinzătorilor care 

fie pentru cei care modernizează și/sau 

ții microîntreprinderilor şi 

or mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activități non-agricole în 

ăriilor lor agricole care doresc să-

agricole în vederea 

țare este justificată de slaba 

tele statistice și din analiza 

ției este realizată din activități 

și nu prezintă diversitate. 

Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;  
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Reducerea dependenței populației 

activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospod

de activități neagricole în vederea creșterii venit

Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;

Diversificarea activităţilor

agricole prin practicarea deactivităţi

alternative ocupaţionale. 

Măsura de finanțare încurajeaz
veterinare; turism; producția de combustibil din biomas
specifică teritoriului GAL).  
Teritoriul GAL: 

Grupul de Acțiune Locală cuprinde teritoriul rural omogen din zona Defileului Mure

Superior, format din zece unită

astfel:  

 

1. Comuna Aluniș: 
1.1. Sat Aluniș 

1.2. Sat Fițcău 

1.3. Sat Lunca Mureșului

2. Comuna Brîncovene
2.1. Sat Brîncovenești 

2.2. Sat Idicel 

2.3. Sat Idicel-Pădure 

2.4. Sat Săcalu de pădure

2.5. Sat Vălenii de Mure

3. Comuna Deda: 
3.1. Sat Deda 

3.2. Sat Bistra Mureșului

3.3. Sat Filea 

3.4. Sat Pietriș 

4. Comuna Ideciu de Jos:
4.1. Sat Ideciu de Jos 

4.2. Sat Deleni 

4.3. Sat Ideciu Sus 

5. Comuna Lunca Bradului
5.1. Sat Lunca Bradului

5.2. Sat Neagra 

5.3. Sat Sălard 
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ței populației rurale de sectorul agricol prin diversificarea 

ților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea 

ți neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupa

Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban; 

activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor

deactivităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor

țare încurajează activitățile de producție, servicii medicale, sanitar
ția de combustibil din biomasă (industria prelucrării lemnului fiind 

ă cuprinde teritoriul rural omogen din zona Defileului Mure

Superior, format din zece unități administrativ-teritoriale (comunele cu satele apar

șului 

Brîncovenești: 
 

Sat Săcalu de pădure 

Sat Vălenii de Mureș 

șului 

Comuna Ideciu de Jos: 

Bradului: 
Sat Lunca Bradului 

6. Comuna Răstolița: 
6.1. Sat Răstolița 

6.2. Sat Andreneasa 

6.3. Sat Borzia 

6.4. Sat Gălăoaia 

6.5. Sat Iod 

7. Comuna Rușii-Munți:
7.1. Sat Rușii-Munți 

7.2. Sat Maiorești 

7.3. Sat Morăreni 

7.4. Sat Sebeș  

8. Comuna Stînceni: 
8.1. Sat Stânceni 

8.2. Sat Ciobotani 

8.3. Sat Meștera 

9. Comuna Suseni: 
9.1. Sat Suseni 

9.2. Sat Luieriu 

 

10. Comuna Vătava: 
10.1. Sat Vătava 

10.2. Sat Dumbrava 

10.3. Sat Rîpa de Jos 
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rurale de sectorul agricol prin diversificarea 

ăriilor agricole prin practicarea 

i creării de alternative ocupaționale 

membrilor gospodăriilor 

veniturilor şi creării de 

țile de producție, servicii medicale, sanitar-
ă (industria prelucrării lemnului fiind 

ă cuprinde teritoriul rural omogen din zona Defileului Mureșului 

(comunele cu satele aparținătoare) 

ți: 
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CAPITOLUL2. PREZENTAREA MĂSURII M3/6A 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/6A: 

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural ce 

activează în sectorul non-agricol; 

• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 

întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 

Observație: 

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul 

depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul 

depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi. 

 

Atenție! 

Persoanele fizice neautorizate NU sunt eligibile! 

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate 

(start-ups) precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole trebuie 

să-şidesfăşoareactivitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL Defileul Mureșului 

Superior,iar punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin 

proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior. 

 

Atenție! 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii, în funcție de forma de organizare sunt: 

• Persoanafizicăautorizată (înfiinţată înbaza OUGnr.44/16aprilie2008)cumodificărileși 

completările ulterioare; 

• Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și 

completărileulterioare; 

• Intreprinderifamiliale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificărileși 

completările ulterioare; 

• Societateîn nume colectiv – SNC (înfiinţatăîn baza Legii nr. 31/1990,cu modificărileși 

completările ulterioare); 

• Societate încomandită simplă –SCS(înfiinţatăînbazaLegiinr.31/1990,cumodificărileşi 

completările ulterioare); 

• Societate peacţiuni–

SA(înfiinţatăînbazaLegiinr.31/1990,cumodificărileşicompletărileulterioare); 
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• Societate încomandită pe acţiuni–SCA(înfiinţatăînbazaLegiinr.31/1990,cumodificărileşi 

completările ulterioare); 

• Societate cu răspundere limitată–SRL (înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

• Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr.15/1990 , cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și 

de consum de gradul1 (înfiinţate în baza Legii nr.1/2005), care au prevăzute în actul 

constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; 

• Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi 

gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale. 

 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

• Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţişi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. 

• Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţişi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

 

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică 

se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în 

conformitate cu anexele la Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţăriişi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 

raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă 

dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004. 

 

Intreprinderile autonome sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile 

partenere la art. 43 iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţăriişi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi 

considerată micro-întreprindere sau întreprindere mică dacă cel puţin 25%  din capitalul 

social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori 

cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform 

art. 45 al Legii nr. 346/2004. 

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi 

activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 
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precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al 

Legii nr. 346/2004. 

 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 

plafoanele stabilite la art. 3şi 4,  aceasta  nu  îşi  va  pierde calitatea de întreprindere  mică,  

mijlocie sau  micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două 

exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 

 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi 

diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.1 

Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonomă pentru încadrarea 

în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

• să fie persoană juridică română; 

• să aibă capital 100% privat 

• să acţioneze în nume propriu; 

• să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului. 

 

2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți. Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în 
spaţiul eligibil din teritotiul GAL Defileul Mureșului Superior. 

• Solicitantul nu trebuie să fie in insolvență sau incapacitate de plată; 
Este necesar ca beneficiarul să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal, să nu aibă 
înscrieri care privesc sancţiunieconomico-financiare în cazierul judiciar şi să respecte 
graficul de rambursare a datoriilor, dacă are datorii către bănci. 

• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute 

prin măsura 3/6A; 

Se verifică documentația tehnico-economică întocmită confrom legislației în vigoare sau 
după caz.  
 

                                                 
1
A se vedea: art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în 

condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul 
exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză  
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• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul 

rural, pe teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior, dar comercializarea producției 

poate fi realizată și în afara teritoriului GAL; 

Spaţiul rural eligibil 

Teritoriul rural omogen din zona Defileului Mureșului Superior, format din zece unități 

administrativ-teritoriale (comunele cu satele aparținătoare) astfel:  

1. Comuna Aluniș: 
1.1. Sat Aluniș 

1.2. Sat Fițcău 

1.3. Sat Lunca Mureșului 

2. Comuna Brîncovenești: 
2.1. Sat Brîncovenești 

2.2. Sat Idicel 

2.3. Sat Idicel-Pădure 

2.4. Sat Săcalu de pădure 

2.5. Sat Vălenii de Mureș 

3. Comuna Deda: 
3.1. Sat Deda 

3.2. Sat Bistra Mureșului 

3.3. Sat Filea 

3.4. Sat Pietriș 

4. Comuna Ideciu de Jos: 
4.1. Sat Ideciu de Jos 

4.2. Sat Deleni 

4.3. Sat Ideciu Sus 

5. Comuna Lunca Bradului: 
5.1. Sat Lunca Bradului 

5.2. Sat Neagra 

5.3. Sat Sălard 

6. Comuna Răstolița: 
6.1. Sat Răstolița 

6.2. Sat Andreneasa 

6.3. Sat Borzia 

6.4. Sat Gălăoaia 

6.5. Sat Iod 

7. Comuna Rușii-Munți: 
7.1. Sat Rușii-Munți 

7.2. Sat Maiorești 

7.3. Sat Morăreni 

7.4. Sat Sebeș  

8. Comuna Stînceni: 
8.1. Sat Stânceni 

8.2. Sat Ciobotani 

8.3. Sat Meștera 

9. Comuna Suseni: 
9.1. Sat Suseni 

9.2. Sat Luieriu 

 

10. Comuna Vătava: 
10.1. Sat Vătava 

10.2. Sat Dumbrava 

10.3. Sat Rîpa de Jos 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura 

co-finanţareainvestiţiei; 

Se va verifica ”declarațiape propria răspundere nr. 17 dinSectiunea F din cuprinsul Cererii de 

Finanțare” 

• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentaţii tehnico-economice; 

Se verifică documentația atașată cererii de finanțare întocmită conform legislației naționale 

în vigoare. 

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

Se verifică angajamentul solicitantului că va obțineși va depune documentul emis de ANPM 

conform protocolului de colaborare AFIR ANPM-GM după primirea notificării privind selecția 

proiectului înaintea semnării contractului de finanțare.  
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• Solicitantul de angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de 5 ani, de la ultima plată, 

Se verifică declarația de angajament emisă în numele solicitantului.  

• La momentul depunerii cererii de finanțare, codul/codurile CAEN pe care se 

realizează investiția trebuie să fie autorizate la locația de implementare a 

proiectului, 

Se verifică certificatul constatator ce trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de 

finanțare. 

 

Atenție! Punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiţia pentru care se 

solicită finanțaretrebuie să fie situate în spațiul GAL Defileul Mureșului Superior. 

 

Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consilier  pe M02– aceste servicii nu vor mai fi 

incluse în bugetul proiectului. Verificarea se va efectua  la depunerea Cererii  de Finanțareşi 

dacă se constată că există dublăfinanţare, cheltuiala respectivă devine neeligibilă. 

Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării Contractului de Finanţare. 

 

În ceea ce privește proiectele de servicii, pentru a evita crearea de condiții artificiale, un 
solicitant (inclusiv acționarii/ asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan 
la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul 
unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, 
următoarele condiții: 

• acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai 
beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași 
tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013; 

• acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior 
depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat.  

• valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și 
rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul 
indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să 
corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al 
raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 

 

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţinefinanţare nerambursabilă din FEADR şi de la 

bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub-măsuri din 

cadrul PNDR 2014-2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, 

respectiv a celor de minimis, după caz; 

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
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agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 

2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice 

etapă de derulare a proiectului; 

c) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de 

credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea unui cont special al 

proiectului în care se virează/depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanţarea 

privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăţilor efectuate de solicitant în vederea 

implementării proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de plată. La 

depunerea următoarelor cereri de plată, condiţia prezentării extrasului de cont, în vederea 

verificării operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 

 

2.3 Tipuri de investiții/acțiuni și cheltuieli eligibile 

ACȚIUNI ELIGIBILE 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hărtie și carton;  

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

• activități de prelucrare a produselor lemnoase;  

• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

• fabricare produse electrice, electronice,  

• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc; 

• alte activitati eligibile conform anexei 7 – Lista codurilor CAEN 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  

• Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;  

• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;  

• Servicii tehnice, administrative, etc; 

• Servicii turistice 

• Activități recreaționale 

• alte activitati eligibile conform anexei 4 – Lista codurilor CAEN 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în 

vederea comercializării.  

• alte activitati eligibile conform anexei 4 – Lista codurilor CAEN 

 

Atenție! Pentru încadrarea proiectului în activitățile eligibile se va verifica lista codurilor 

CAEN, anexă la prezentul ghid.  
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Cheltuieli eligibile 

o Construcția, extinderea și /sau modernizarea și dotarea clădirilor în care se 

desfășoară/se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare; 

o Achiziționarea și costuri de instalare, inclusiv în leasing financiar de utilaje, instalații și 

echipamente noi; 

o Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci 

 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 
cumulative următoarele condiţii:  
a) dacă respect prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;  
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi 
autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele 
minime impuse de Ghidul Solicitantului;  
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economic şi de 
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, 
întocmite în conformitate cu prevederilelegislaţiei în vigoare;  
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;  
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 
construcţii-montaj.  
 

 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respect 
condiţiile privind costurile generale ale proiectului ( a), b), c), d) e) )şi vor fi decontate 
proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se 
pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  
 
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se 

încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 

construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, 

altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. 

 

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

cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  
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Prin excepție de la prevederile pct. a), următoarele cheltuieli sunt eligibiledacă au 
fost realizate înainte de semnarea contractului de finanțare: 
a1)cheltuieli pentru consultanță în scopul elaborării cererii de finanțare;  
a2) cheltuieli pentru elaborarea documentației tehnico-economice; 
a3) cheltuieli pentru taxe, avize, acorduri; 
a4) cheltuieli pentru derularea procedurilor de achiziții privind serviciile necesare 

pentru elaborarea proiectului; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor 
(încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazu 
lîn care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor 
corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro 
şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro);  

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile 
legii.  

 
Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate 
 

Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligible doar mijloacele de transport specializate pentru 
activitateaproiectului. În cazul proiectelor sociale este eligibilă achiziționarea microbuzelor, 
corelat cu activitățile propuse. 

 
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:  
- Ambulanță umană;  
- Autospecială pentru salubrizare;  
- Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la 

înălțime;  
- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap 

tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)  
- Mașină de măturat carosabilul;  
- Auto betonieră;  
- Autovidanjă;  
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă 

echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).  
- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).  
- Microbuz – în cadrul proiectelor sociale (corelat cu activitatea propusă) 
 
Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă 
a următoarelorcondiţii: 
- mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N24 cu maximum 3 locuriși 2 uși 

de acces in cabina;  
- să fie modificat constructive și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializet pentru 

activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare 
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- în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui avizemis de 
Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii 
Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specific intervenții medicină 
veterinară”  

- încartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să 
reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și 
legislației în vigoare.  

- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin 
proiect.  

 
Mijloacele de transport de mai sus trebuiesă fie compacte, specializate şi să deservească 
exclusive activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptamijloace de transport de tip 
tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit și pentru alte 
tipuri de activități).  
 
Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.  
 

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.  
Încazul proiectelor prin care se propunea chiziţia de echipamente de agrement (ex.: arc, 
echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligaţia de 
a utilize  echipamentele achiziţionate numai în scopul de servirii activităților propuse prin 
proiect şi numai în aria geografică descrisă în Studiul de fezabilitate. 
 
Încazul în care înperioada de valabilitate a Contractului de finanţare (inclusiv in perioada de 
monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de 
agreement în afara ariei descrise, va fi recuperate întregul ajutor financiar plătit până la 
data respectivă.  
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit 

măsurii M3/6A, inclusive prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria 

activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de 

finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

 

În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia public alocată prin M3/6A se 
recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de 
la efectuarea plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru recuperarea contribuţiei 
publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile din cadrul investiţiei finanţate din 
fonduri nerambursabile.  
 
În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul unei operaţiuni constând 
în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020 se recuperează 
dacă, întermen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de 
producţie în cauză este de localizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care 
beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. În cazul în care 
contribuţia prin PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se 
înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.  
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Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în 

perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data 

depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la 

categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la 

categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

2.4 Tipuri de investiții/acțiuniși cheltuieli neeligibile 

ACȚIUNI NEELIGIBILE 

Prin măsura M3/6Anu sunt eligibile urmatoăreleacțiuni: 

o Prestarea de servicii agricole;  

o Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;  

o Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 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; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane;  

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

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

a. dobânzi debitoare;  
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specific pentru 
instrumente financiare;  
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 
cheltuielile de asigurare.  

e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 

14 și 15- PNDR. 

 

Lista investițiilor și costurilor neeligibile va respecta prevederile din Hotarâreade Guvern nr. 

226/2015  privind stabilirea cadrului general de implementare amăsurilor cofinanțate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cumodificările și completările ulterioare. 
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ATENȚIE! 

Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizezeatât partea de investiție 

suportată prin cheltuielile eligibile cât și partea de investițierealizată prin cheltuielile 

neeligibile. 
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2.5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

• Intensitatea  sprijinului  public  nerambursabil  poate fi de 90%, în următoarele 

cazuri: 

- pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare,turistice, activități recreaționale; producția de combustibil 

din biomasă; 

- pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 

unor activități non-agricole. 

 

Pentru fermieri intensitatea  sprijinului nerambursabil este de 90%, in cazul in care acestia sunt: 
a) persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfasoara activitatea agricola (codul CAEN 

autorizat sa fie aferent unei activitati agricole),  inregistrate in registrul APIA /ANSVSA / Registrul 

agricol, cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare si solicitantul a 

obtinut venit brut,  din care veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total 

venit brut in anul precent depunerii Cererii de Finanțare. 

b) persoane juridice - micro intreprinderi si intreprinderi mici care desfasoara activitatea 

agricola (codul CAEN autorizat sa fie aferent unei activitati agricole), inregistrate in registrul APIA 

/ANSVSA / Registrul agricol cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare 

si solicitantul a obtinut venituri din exploatare, din care veniturile din activitățile agricole 

reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare in anul precent depunerii Cererii de 

Finanțare. 

 

 

2.6. Criterii de selecție ale proiectului 

Conform Fișei măsurii M3/6A, pentru proiectele de investiții se vor aplica următorele criterii: 

• Relevanță:se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o 

problemăidentificată ca fiind relevantă la nivel local. 

• Sustenabilitate:criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a 

activității după finalizarea proiectului. 

• Inovare:Îndeplinirea acestui criteriu este dată de caracterul inovativ al soluțiilor 

propuse. Termenul „inovare” va fi utilizat în accepțiunea enunțată în PNDR 2014-

2020”. 

• Mediu și climă:se urmărește alinierea la obiectivul transversal de la  nivel european 

de protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice. 
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Nr. 

crt 
Criteriu de selecție Mod de îndeplinire Punctaj Observații 

1 

Relevanța investiției - 

modul în care 

realizarea proiectului 

rezolvă o 

problemăidentificată 

ca fiind relevantă la 

nivel local. 

Proiecte ce vizează domenii 

prioritare SDL GAL DMS 

conform Anexei 4 la M3/6A 

20 p 

Se va verifica dacă 

proiectul este în 

concordanță cu Strategia 

de Dezvoltare Locală 

teritoriului GAL Defileul 

Mureșului Superior sau cu 

o altă strategie locală din 

teritoriul GAL.  

Activitatea agricolă 

trebuie să fie realizată pe 

perioada a cel puțin 12 

luni de la data înființării și 

până la data depunerii 

cererii de finanțare. 

* în UAT-ul în care va 

realiza investiția sau în 

UAT-uri limitrofe acestuia 

Proiecte care sunt inițiate 

de o întreprindere 

existentă (cel putin PFA), 

care a desfășurat în 

principal activitate în 

domeniul agricol* și 

intenționează să-și 

diversifice activitatea în 

sectorul non-agricol. 

2 

Sustenabilitate: -

potențialul de 

continuare a activității 

după finalizarea 

proiectului. 

Proiectul este sustenabil 

din punct de vedere 

financiar pe o perioadă de 

cel puțin 5 ani de la 

finalizarea implementării 

20 p 

 

Se vor verifica proiecțiile 

financiare. 

 

Beneficiarul prezintă 

angajamentul că va 

menține investiția cel 

puțin 5 ani după 

finalizarea investiției 

3 

Inovare - caracterul 

inovativ al soluțiilor 

propuse 

Caracterul inovativ al 

soluțiilorpropuse 

Max 

10p 

Se verifică studiul de 

fezabilitate 

inovație/ diversificare de 

produs/serviciu și proces 
10 p 

inovație/ diversificare de 

produs/serviciu 
5 p 

inovație/ diversificare de 

proces 
5 p 

4 

Principiul 

creării unui 

loc de muncă 

Proiecte care prin 

activitatea propusă creează 

cel puțin 4(patru) locuri de 

muncă cu normă întreagă  

 

Max 30 
p 

Punctarea acestui criteriu 
se va face în baza analizei 
datelor din Studiul de 
Fezabilitate. Se vor 
puncta doar locurile de 
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Nr. 

crt 
Criteriu de selecție Mod de îndeplinire Punctaj Observații 

4 (patru) locuri de muncă 

nou create 
15 

muncă cu normă întreagă. 
 
Atenție! Numărul mediu 
de angajați de la 
finalizarea proiectului 
trebuie menținut pe o 
perioadă de cel puțin 5 
ani, raportat la exercițiul 
financiar anterior anului 
depunerii cerererii de 
finanțare, la care se 
adaugă numărul locurilor 
de muncă nou create. 
În cazul firmelor nou 
înființate se va lua în 
considerare nr. de locuri 
de muncă create prin 
proiect.  

Mai mult de 4(patru) locuri 

de  muncă nou create 
30 

5 

Mediu și climă: - 

protejarea mediului   

înconjurător și   

combaterea   

efectelor schimbărilor 

climatice 

Investiția include măsuri de 

îmbunătățire a calității 

mediului înconjurător și de 

creștere a eficienței 

energetice: 

20 p 
 

Se verifică studiul de 
fezabilitate 

Utilizarea surselor 

regenerabile de energie 

Retehnologizarea / 

achizitionarea 

echipamentelor mai 

eficiente energetic (inclusiv 

eficientizarea iluminatului 

în spațiile de producţie). 

Optimizarea 

funcţionăriiinstalaţiilorşi a 

fluxurilor tehnologice 

Minimizarea la sursă a 

deșeurilor generate. 

Creșterea gradului de 

recuperare și reciclare a 

deșeurilor 

 Total  100  

Punctajul minim pentru această submăsură este de: 30 p 
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Pentru obținerea punctajului de la CS 6, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin 
înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau  în Registrul 
exploatațiilor – ANSVSA/Registrulagricol (la Primărie) cu cel puţin 12 luni consecutive 
înainte de depunerea Cererii de finanțare iar veniturile obținute din activitatea agricolă 
trebuie să reprezinte cel puțin 50% din total veniturilor din exploatare în anul precedent 
depunerii Cererii de finanțare.  
Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
a. Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în 
Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu celputin 12 luni consecutive 
înaintea depunerii cererii de finanţare;  

b. Exploatatia se găseșteîn UAT-ul în care va realize investiția sau în UAT-uri limitrofe 
acesteia 

c. Solicitantul se încadrează în categoria micro-întreprindere/ întreprindere mică.  
 

Criterii de departajare:  

In cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de: 

1. numărul de locuri de muncă nou create, cu normă întreagă 

2. proiectele care adoptă soluții de obținere a energiei din surse regenerabile 

3. caracterul inovativ al soluțiilor propuse 

4. diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole 

 

În situaţia în care şi după aceasta există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va 

face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea 

întâietate.  

 

Referitor la criteriul de selecție nr. 3 -  Caracterul inovativ al investiției propuse:Inovarea 

este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ 

îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing 

sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă 

sau în relaţiileexterne. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi 

combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţeobţinute de 

întreprindere. 

 

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, 

nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire 

(aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţaspecificaţiilor tehnice, 

componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor 

caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru 

întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou 

pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. 
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Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ 

îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de 

tehnici, echipamente şi/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de 

producţieişidistribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi 

sau îmbunătăţitesemnificativ.De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, 

chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piaţă. 

 

 

2.6Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Alocarea financiară pentru prezenta sesiune (SI /2019) este de 513 074,95 euro 

Finanțarea nerambursabilă pentru un proiect poate fi de maxim 200 000,00 euro 

 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

� Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

� Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele 

cazuri: 

- pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare,servicii turistice, activități recreaționale; producția de combustibil din 

biomasă; 

- pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prindezvoltarea unor 

activități non-agricole. 
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CAPITOLUL 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE 

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 

efectuate în prealabil de către beneficiar. 

Un solicitant poate depune în același timp mai multe proiecte pentru masuri diferite dinSDL 

GAL/PNDR pentru a fi cofinanțate prin FEADR. 

 

ATENȚIE!  

Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreagaperioada de 

programare (2014-2020) în cadrul măsurii, însădepunereaunui alt proiect FEADR este 

condiționatăde finalizarea investiției începuteanterior, iar cumulul ajutorului public 

nerambursabil acordat unui beneficiar nu vatrebui sa depășească200.000 euro pe o 

perioadăde pânăla 3 ani fiscali indiferentde forma sprijinului financiar (subvenții; credite cu 

dobândăpreferențială, etc.). 

 

ATENȚIE!  

Nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiilenecesare pentru a 

beneficia de finanțare suplimentarăîn cadrul măsurilorPNDR3. 

 

 

3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului Cererii de finanțare 

Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative, conform listei documentelor (partea E din Cererea de finanțare), legate în 

trei exemplare (1 original + 2 copii) astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 

documentelor. 

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și 

este disponibil în format electronic, la adresa www.gal-dms.ro 

Se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare publicată în cadrul sesiunii de proiecte. 

 

3.1.1. Completarea Cererii de finanțare 

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

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

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

Dosarului Cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 

anexele prevăzute în modelul standard. Nu sunt acceptate Cereri de finanțare completate de 

mână. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii 

de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru. 
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Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS, asumat de solicitant 

prin semnătura, cu următorul conținut: 

 

Titlul complet al proiectului 

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la..... pânala.....) 

Semnătura solicitantului 

 

Pagina OPIS este pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare.  

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul 

de evaluare a acesteia. 

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul 

în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și 

în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul 

de implementare aparține solicitantului. 

 

La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data de 

01ianuarie a anului în curs, preluat de pe pagina web a Băncii Central – Europene – 

www.ecb.intsecțiunea: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE!  

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul 

poate beneficia de fonduri în avans, prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea de 

finanțare4. 

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finanțare, are posibilitatea 

de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de finanțare FEADR cu 

condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al cererii de plată laAutoritatea 

contractantă. 

Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată. 

Pe toată perioada derulării Contractului de finanțare încheiat cu GAL DMS/AFIR beneficiarul 

NOTĂ 
Este necesar să se respecte formatul standard al anexei „Indicatori de monitorizare” care face parte 
integrantă din Cererea de Finanţare, precum şiconţinutul acesteia. Se vor completa numai indicatorii 
solicitaţi (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori care nu sunt incluşi în tabelul prezentat). 
Completarea tuturor indicatorilor solicitaţi în conformitate cu cele prezentate în Cererea de Finanţare 
este obligatorie. 
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este obligat să informeze asupra oricărei forme de ajutor de stat primit pentrususținerea 

proiectului. 

Beneficiarul depune astfel, Declarația privind ajutoarele de stat, la sediul GAL 

DMS/AutoritățiiContractante în termen de maximum 15 zile de la data obținerii ajutorului de 

stat dar numai târziu de data depunerii primei plăți ulterioară obținerii ajutorului și 

concomitent cuaceasta depune bugetul modificat prin care diminuează ajutorul 

nerambursabil. 

 

Valoarea sprijinului se diminuează în condițiile în care, prin cumularea valorii ajutorului de 

stat primit, cu valoarea totală nerambursabilă a proiectului selectat se depășește 

intensitatea sprijinului aprobat în conformitate cu prevederile PNDR (max. 90%). 

 

3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de finanțare 

Solicitantul trebuie să depună dosarul Cererii de finanțare în trei exemplare în formattipărit 

(un original și două copii) și trei exemplare în formă electronică. 

 

Alocarea financiară pentru prezenta sesiune (SI /2019) este de 513 074,95 euro 

Finanțarea nerambursabilă pentru un proiect poate fi de maxim 200 000,00 euro 

Originalul și copiileCererii de finanțare, împreunăcu formatul electronic (CD) și 

cudocumentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la sediul Asociației GAL 

Defileul Mureșului Superior din localitatea Deda, comuna Deda, str. Principală, nr. 180, C.P. 

547205, jud. Mureș, România. 

 

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

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

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu 

toatepaginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a 

fiecăruidocument, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, 

inclusivdocumentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau 

înlocuireadocumentelor. OPIS – ulva fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta 

ștampila solicitantului. 

 

IMPORTANT!  

Vor fi atașate copii electronice (prin scanare) a studiului de fezabilitate, inclusiv a tuturor 

documentelor atașate dosarului Cererii de finanțare, salvate ca fișiere distinctecu denumirea 

conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din Cerereade finanțare). Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului înainte de a filegat, cu o rezoluție de scanare maximă de 

300 dpi (recomandat 150 dpi) înfișiere format PDF. 

Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ?/ \ { | }”, sau 

să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractereale denumirii unui fișier 
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nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim decaractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 128de caractere. Piesele desenate care 

depășesc formatul A3, se pot atașa salvatedirect în format .pdf, la care se va adăuga 

declarația proiectantului privindconformitatea cu planșele originale din Cererea de finanțare. 

ATENȚIE ! 

În situația în care copia electronică nu corespunde condițiilor menționate mai sus proiectul 

va fi declarat neconform. 

 

Proiectul va fi amplasat strict pe teritoriul GAL DMS 

 

Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum 

este precizat în formularul Cererii de finanțare, sau de către un împuternicit prin procura 

legalizată (în original) al reprezentantului legal, la GAL DMS, înaintea datei limită care 

figurează în apelul de proiecte. 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a atașat 

copii).Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplarcomplet al 

Dosarului Cererii de finanțare, în afara celor trei exemplare pe care ledepune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act deproprietate, 

bilanț contabil vizat de administrația financiară), expertul verificator vaconfrunta copiile cu 

originalul și, în caz de conformitate, va face mențiunea datata și semnată „Conform cu 

originalul”. 

 

3.1.3. Verificarea dosarului Cererii de finanțare 
1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

Verificarea conformității are ca obiect Cererea de finanțare și anexele acesteia,concluziile 

înscriindu-se în „Fișa de verificare”. 

Pentru controlul conformității verificatorul are în vedere: 

_ corectitudinea completării formularului (Anexa 1); 

_ conformitatea variantelor prezentatepe suport de hârtie cu cea în formatelectronic 

_ numărul de exemplare solicitate prin ghid și procedura specifică pentru anexele tehnice și 

administrative și anume: 

a) trei exemplare în format tipărit: un original si două copii 

b) formatele electronice al documentelor de la pct. a); 

_ valabilitatea documentelor (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanțare 

care sunt descoperite de experții verificatori ai GAL DMS dar care, cuocazia verificării 
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conformității, pot fi corectate de către aceștia din urma pe baza unordovezi/informații 

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare. 

Solicitantul este invitat sa revină la sediul GAL DMS după evaluarea conformitățiipentru a fi 

înștiințat dacă Cererea de finanțare este conformă sau să i se explicecauzele neconformității. 

Solicitantul are obligația de a lua la cunoștințăprin semnătura fișa de verificare 

aconformității. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acesteavor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului. 

ATENȚIE! 

Aceeași Cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două oripentru 

acelașiapel de proiecte. 

O Cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de 

două ori, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansate de AFIR, nu va mai fi 

acceptată pentru verificare. 

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

finanțareconformă, nu va mai fi acceptată pentru verificare.. 

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

corect, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în 

cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie 

depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție. 

Dacă în urma verificării Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece laurmătoarea 

etapă de verificare și anume la verificarea eligibilității acesteia. 

 

3.2. Verificarea eligibilității cererii de finanțare 
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: 

• departamentul verificare, evaluare și control din cadrul GAL DMS pentru Cererile de 

finanțare care conțin proiecte ale beneficiarilor privați/publici fără lucrări de 

construcții și/sau montaj; 

• departamentul verificare, evaluare și control din cadrul GAL DMS pentru Cererile de 

finanțare care conțin proiecte alebeneficiarilor privați/publici cu lucrări de construcții 

și/sau montaj. 

Verificarea criteriilor de eligibilitate tehnica și financiară și a criteriilor deselecție: 

• verificarea eligibilității solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate tehnica și financiară a investiției; 

• verificarea criteriilor de selecție; 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 
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ATENȚIE!  

GAL DMS își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare, dacă peparcursul 

verificărilor și implementării proiectului se constată că este necesar. 

La verificarea eligibilității, în situația în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri 

suplimentare, expertul evaluator poate solicita informații suplimentare doar înurmătoarele 

cazuri: 

1. în cazul în care dosarul cererii de finanțare conține informațiineclare/insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lui ori 

față de celelalte documente anexatecererii de finanțare; 

2. în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de cătreautoritățile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între GAL DMS/AFIRși 

instituțiile respective; 

3. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele peobiect) există 

diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută 

corect. 

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 

4.1Construcții și instalații din buget, fără a se detalia în devizele pe obiect 

lucrărilecorespunzătoare spațiilor/instalațiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor 

dela cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, se vor preciza care sunt echipamentele, 

utilajele/montajul care sunt neeligibile. 

 

Verificarea în teren a cererilor de finanţare 

Verificarea pe teren se realizează de către:  

 Expertul GAL – pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici;  

Scopul verificării pe teren este de a verifica datele şi informaţiile cuprinse în anexele  

tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul 

compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor(etapa verificării 

de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de rcorectitudinearrăspunsurilor.  

În urma acestor verificări pot exista două situaţii:  

a) proiectul este neeligibil 

b) proiectul este eligibil și va avea un punctaj 

 

3.3.Selecția proiectelor 

Alocarea financiară anuală disponibilă a măsurii,va fi publicată în Anunțul privind Cererea de 

Proiecte finantate prin FEADR. 

Numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelorce poate avea loc anual 

este proiectelor este stabilit de Comitetul de Monitorizare.  
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În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri 

de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/ 

afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/ regionale/ naționale (varianta 

simplificată), după caz. 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, stabiliți prin fișele de măsuri din SDL, care sunt 

interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și 

priorităților din SDL. 

 

 

Comitetul de Monitorizare, a stabilit, înaintea lansării depunerii de proiecte, sistemul de 

punctaj aferent criteriilor de selecţie , precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal. 

GAL DMS va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va 

întocmi şiaproba Raportul de evaluare. 

Solicitanţii,dupăconsultareaRaportuluide evaluare, au posibilitatea de a depune contestaţii.  

Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL DMS unde a fost depus proiectul, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea notificarilor, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe 

sitea Raportului de evaluare. Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de 

documente justificative.  

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL DMS, formată din 

reprezentanţi ai partenerilor, persoane fizice, din GAL propuse si votate de către Adunarea 

Generală. Termenul pentru a răspunde contestaţiilor este în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetuluide selecţie şi al Comisiei de 

contestaţii pentru proiectele aferente măsurilordin PNDR2007-2013 aprobat prin Ordinul 

MADR nr. 142/2012.  

După soluţionarea contestaţiilor,se va întocmi și aproba Raportul de selecţie de către  

Comitetul de selecţie, care va fi publicat pe site-ul www.gal-dms.ro.  

 

Comisia de soluționare a contestațiilor (CSC) reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind soluţionarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare 

şiselecţie al proiectelor pentru finanţare. 

Rolul Comitetului de selecţie este de a face propuneri vătre AFIR pentru finanţarea 

proiectelor pe baza listei primite de la GAL DMS, dupa cum urmează:  

� Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată 

măsurii M3/6A în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie, Comitetul de Selecţie 
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propune aprobarea pentru finanţarea tuturor proiectelor. În acest sens, se 

întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune 

aprobării directorului general al GAL DMS şi AFIR;  

� Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată 

măsurii M3/6A în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista 

proiectelor eligibile cu punctajul acordat şi realizează selecţia în ordinea 

descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea se face în baza crietriilor de departajare 

menționate în ghidul solicitantului. 

În situaţia în care şi după aceasta există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va 

face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea 

întâietate.  

Proiectele care înscrise care nu îndeplinesc punctajul minim de punctaj vor fi declarate 

neconforme.  

După parcurgerea procedurii deselecţie şidupăcaz,acelei de departajare, se întocmeşte un 

Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supunea probării Presedintelui 

Comitetului de Selecţie si a Managerului GAL. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor 

selectate rămase fără finanţare , acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea 

revizuirii şi reluării etapei de depunere. 

Proiectele selectate rămase fără finanţare, se propun să fie incluse automat în următoarea 

sesiune şi  vor urma procedura normală de selecţie, cu condiția ca acestea să nu fie mai vechi 

de 2 ani Proiectele elegibilerăsmase încadrate în categoria ”eligibil fără finanțare” dara care 

au fost depuse spre finanțare cu mai mult de 2 ani vor putea participa în următoare sesiune 

de finanțare cu condiția reactualizării proiectului. 

Iar în cazul în care valoarea alocată pentru pentru o măsură M4-6B nu se angajează în 

totalitate, se va raporta pentru viitorul apel de selecţie 

Aprobarea directorului GAL DMS /Reprezentantului Legal reprezintă decizia finală asupra 

selectiei proiectelor depuse şifinanţarea lor. 

 

3.3.Contractarea fondurilor 
După primireaRaportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, GAL 

DMS notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie. 

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR.Întermen de 15 zile lucrătoare de la primirea 

notificării Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul GAL/AFIR, pentru semnarea 

contractului de finanţare. 

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nici nu anunţă 

GAL/AFIR, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar. 
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În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să 

prezinte obligatoriu documentele specifice menționate în notificare privind selecția proiectului 

precum:  

 
1. Documentul/ documentele în original, care să dovedescă capacitatea şi sursa de 

cofinanţare privată a investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în 
vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin 
extras de cont, acestava fi vizatşidatat de instituțiafinanciară cu celmult 5 zile lucrătoare 
înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului 
(model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea 
privatăva fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica 
cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul afferent primei tranșe de plată.  
În cazul în care implementati mai multe proiecte în cadrul PNDR, trebuie să prezentați 
dovada cofinanţării private cumulate pentru toate proiectele.  
Se va depune totodată, un document de la instituția financiară cu datele de identificare a 
acesteia și a contului afferent proiectului FEADR - denumirea, adresa instituțieifinanciare, 
codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR (în original); 
 

2. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale 
băncii şi ale contului afferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al 
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatory deschiderea unui 
cont separate pentru derularea proiectului. 
 

3. Document emis de DSP județeană (dacă este cazul) conform protocolului de colaborare 
dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info; 
 

4. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaboraredintre AFIR şi ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info 
 

5. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscal şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte 
de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, (în original). 

 

6.  Document emis de ANPM conform protocolului de colaborare AFIR ANPM-GM:  

a) Clasareanotificării 

sau 
b) Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  
sau 
c) Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 
mediului 
sau 
d) Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluarea decvată 
(daca este cazul)  
sau 
e)Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impugn doar evaluare adecvată. 
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Termenul de prezentare a documentului emis de ANPM menționat la literele a / b este de 
maximum 4 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selectarea Cererii de 
finanțare, iar termenul de prezentare a documentului emis de ANPM menționat la literele c/d/e, 
este de 7 luni de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanțare. Documentul 
solicitat se depune înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR.  

După expirarea termenului, Contractul de Finanţare nu mai poate fi semnat. 
 

7. Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico-financiare) al solicitantului si 
reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii contractului de finantare, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

8. Cazier fiscal al solicitantului (în original) 
 

9. Extras de Carte Funciarăpentruinformare, dacăestecazul. 
 

Atenție! Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la 
neîncheierea Contractului de finanţare! 
 
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a dovezii co-finanţării, în termenul 
menționat în cuprinsul notificării, în vederea încheierii Contractului de finanţare, aceștia vor fi 
restricţionaţi de a beneficia de finanţare FEADR până la sesiunea continuă a anului următor.  
Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie (însoțit de  
graficul de realizarea investiției, în cazul în care investiția se realizează pe baza acestuia) se  
avizează după semnarea contractului de finanţare de către AFIR. 
 
 

ATENŢIE! 
Durata maximă de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani, pentru 

proiectele care prevăd construcţii si/sau montaj şi este de maxim 2 ani pentru proiecte care 

prevăd investiţii în achiziţii simple fară leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi 

dotări noi, mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii. 

În condiţiile nerespectării duratei maxime de execuţie a Contractului de Finanţare, pentru 

beneficiarul public i se va aplica o penalizare de 0,1% la valoarea eligibilă nerambursabilă.  

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al 

proiectului şi investiţia iniţială, iar modificarea se limitează la redistribuirea a maxim 10% din 

suma iniţial alocată cheltuielilor eligibile între capitolele bugetare, fără a se modifica 

valoarea totală eligibilă a proiectului.  

Beneficiarul transmite la GAL DMS/AFIR bugetul modificat, prin intermediul unei notificări 

încarejustificămodificarea,însoţitdedevizulgeneral şidevizulpeobiecte refăcut, în termen de 

maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fară a fi necesară încheirea unui act 

adiţional la contractul de finanţare. 
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3.3.1.Precizări referitoare la acordarea avansului 
 
Pentru beneficiarul care a optat în Cererea de finanţare sau până la data depunerii primei 

cereri de plată,pentru obtinerea avansului în vederea demarării investiţiei, GAL /AFIR poate 

să acorde un avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public.  

Beneficiarul public poate primivaloarea avansului numai după primirea avizului favorabil din 

partea GAL /AFIR pentrutoata procedura de achiziţii . 

 

Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat să 

depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, 

eliberată de către o instituţie financiar bancară sau nebancară. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Scrisoarea de 

garanţie bancară trebuie să acopere durata de execuţie a contractelor, durată ce cuprinde 

durata de realizare a investiţieişi implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de 

achiziţii), la care se adaugă termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru efectuarea 

ultimei plăţi.  

Pentru solicitanţi publici, scrisorile de garanţie pot fi emise atât de instituţii financiar- 

bancare cât şi nebancare. 

Avansul se justifică de către beneficiar conform cerinţelor GAL/AFIR prezentate în 

Instrucţiunile de plată, anexa Vl a Contractul de Finanţare. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 

prelungirea perioadei iniţiale de execuţie, este obligat ca, înaintea solicitării prelungirii 

duratei de execuţie iniţiale a contractului, să depună la Autoritatea Contractantă 

documentul bancar prin care dovedeşte prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 

Bancară, care să acopere toată perioada solicitată la prelungire.  

Beneficiarul care a incasat plata in avans este obligat în prealabil solicitarii prelungirii  

Duratei de execuţie iniţiale a contractului să justifice pe bază de documentea coperirea 

avansului până la data încheierii duratei de execuţie iniţiale prevazută în Contractul de 

Finanţare. 

 

3.4.Achiziţiile 
Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începând cu data primirii 

Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie 

răspundere,având în vedere condiţionarea semnării Contractului de Finanţare de 

documentele obligatorii pe care trebuie să le depună la GAL DMS.  

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRFIR 

documentaţia de achiziţii. Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice, este obligat 

să finalizeze în  maxim  12 luni de la semnarea contractului de finanţare toate procedurile de 

achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora.  
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ATENŢIE! 

La solicitarea expresă a unui beneficiar FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se 

achită de obligaţiile contractuale, AFIR poate, după o verificare prealabilă, să includă 

informaţiile despre aceşti furnizori în Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile 

contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR. 

Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării 

din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP.  

 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:  

I. Conflictul de interese intre beneficiar/comisiile de evaluare si ofertanti: 

Actionariatul beneficiarului (pana la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, 

membrii in structurile de conducere ale beneficiarului (administratori,membri in consilii de 

administratie etc) si membrii comisiilor de evaluare:  

- detinactiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;  

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administratie etc.)sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau 

subcontractanti;  

- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai 

sus.  

II. Conflictul de interese intre ofertanti:  

Actionariatului ofertantilor (pana la proprietarii finali) ,reprezentantii legali,membrii in 

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administratie etc):  

-Detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie 

(conform. HG. 226/2015 si OUG 66/2011);  

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administratie etc.)sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai 

sus.  

Beneficiarii publici ai FEADR aplică legislaţia naţională în vigoare privind achiziţia 

publică(OUGnr.98/2016cu modificările şi completările ulterioare) şi Instrucţiunile privind 

achiziţiile publice pentru beneficiarii FEADR.  

Nerespectarea Instrucţiunilor privind achiziţiile publice şi private de către beneficiarii FEADR, 

atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau produse. Pe 

parcursul întregului proces de achizitie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în vedere 

următoarele principii:  

� Nediscriminarea  

� Tratamentul egal  

� Recunoaşterea reciprocă 

� Transparenţa 
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� Proporţionalitatea 

� Eficienţa utilizării fondurilor  

� Asumarea răspunderii.  

Beneficiarul trebuie să depună la GAL/AFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie - exceptând 

dosarele de servicii). 

 

În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la 

OJFIR/CRFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de 

zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (inclusiv dosarele de servicii). 

 

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor legale în vigoare, beneficiarii trebuie să depună şiDeclaraţia de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distinctă pentru TVA. 

 

În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevazut, aceasta 

se va depune cel târziu o dată cu prima tranşă a Dosarului cererii de plată. 

 

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare de 

15.000 euro înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile 

procedurii de achiziţii servicii dinManualul de achiziţii postat pe pagina de web AFIR. 

 

3.5.Plata 
 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - 

formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și 

completarile ulterioare și anexele la acesta.  

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului 

Cererii de Plată.  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele 

întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația 

însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale 

ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către 

GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată 
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de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea 

dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne 

„neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea 

contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de 

derularea contractului de finanțare. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a GAL DMS : www.gal-dms.ro. 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se 

încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a 

Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de 

implementare. 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL 

cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

ATENŢIE! 

Beneficiarul este obligat mențină investiția pe o perioadă de 5 ani de la data semnarii 

Contractului de Finanțare. 
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CAPITOLUL 4. INFORMAŢII UTILE PENTRUACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

4.1Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea 
proiectului sunt:  
 

 
1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și 
pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). 
  

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va 

întocmi Studiul de Fezabilitate. 

 

Important! 

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente: 

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat 

codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţămenţionate în Studiul de 

Fezabilitate;; 

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a 

întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei:: 

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un 

şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţieişiştampila elaboratorului. 

- detalierea capitolului 3 - pct. 3.3 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 – „Consultanţă” 

(conform HG 28/2008) sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultanţă” 

(conform HG 907/ 2016), în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care 

rezultă valoarea totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţiişi 

autorizare plăţi; 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, 

relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul 

indicator; 

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 

montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 

dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în 

care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”) 

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru 

proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste 
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limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, 

prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea 

pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va 

prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu 

construcţiişiinstalaţii se raportează la mp de construcţie. 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii 

de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul 

de Fezabilitate se ataşează: 

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existenteasupra construcţiei 

existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 

existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 

construcţiei existente) 

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),(în 

cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de 

utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente). (numai în 

cazul construcțiilor nefinalizate. 

 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 

pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)sa va atașa și recipisa. 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. 

Excepţie fac intreprinderileinființate în anul depunerii cererii de finanţare. 

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la 

formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în 

anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

Sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 

situațiile financiare. 
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b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se 

analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din 

cadrul formularului 200, care poate fi și negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au 

depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior 

depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia 

de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară 

 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

4.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 

utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 

constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 

translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 

donație, schimb, etc; 

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-

judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 

sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție 

prevăzute prin proiect, în copie. 

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea. 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice: 

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces; 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 

redevenţeişi alte clauze. 
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c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității 

investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin 

proiect, în copie. 

 

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi 

documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de 

carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 

precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 

depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) 

 

3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 

montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții 

asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 

prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

cererii de finanţare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 

contract de comodat. 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu 

trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii 

(situaţii) de mai jos: 

A. vor fi însoțite de: 

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru 

și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 

dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în 

termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 

proiectului) 

SAU 

B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 

publica sau dobandite printr-o hotararejudecatoreasca. 
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Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar 

public. 

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 

(ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţiainvestiţieişi 

graficul de rambursare a creditului. 

 

Atenție! dreptul de proprietate privată / concesiune/ superficie/ uzufruct; dreptul de 

folosinţă cu titlu gratuit/  împrumutul de folosință (comodat)/  închiriere/locațiune pentru  

terenul/ terenurile și/sau clădirea/clădirile unde se realizează investiția trebuie să fie în 

proprietatea solicitantuluipersoană juridică! 

 

4. Extras din registrul agricol  - în copie cu ștampila primăriei și mențiunea ”Conform cu 

originalul” pentru dovedirea calității fermier sau de membru al gospodăriei agricole (unde 

este cazul) 

 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

 

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole (după 

caz); 

sau 

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă (după caz) 

6.3. Certificat constator al solicitantului emis de ONRC din care să rezulte autorizarea 

activității la punctul de lucru unde se implementează proiectulpentru care se solicită 

finanțare 

 

7. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi 

mijlociiAceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 

 

8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis 

 

9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 

"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform 

legii. 

Declaraţia va fi dată de toţisolicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 
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10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin M 02 

 

11.Declarația prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar, în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării plății. 

 

12. Angajament privind utilizarea cofinantarii private  

 

13. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect completat și eliberat 

conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data 

depunerii cererii de finanțare. 

 
14. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM 

conform protocolului de colaborare AFIR ANPM-GM, înainte de semnarea contractului 

de finanțare.  

 

Alte documente (după caz) (se vor specifica în OPIS-ul  proiectului de către solicitant, după 

caz). 

 
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

4.2. Dicționar de termeni 

 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

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

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

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

financiar nerambursabil; 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

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

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

între Agenţia pentru FinanţareaInvestiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc 

obiectul, drepturile şiobligaţiilepărţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, 

precum şi alte dispoziţiişicondiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară 

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

cuprinse în PNDR 2014-2020; 
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Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

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

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

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

Fonduri ner0ambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în 

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

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

conditiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de 

AFIR. 

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

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

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

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

„LiaisonsEntreActions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni 

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”; 

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

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

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

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

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

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER; 

Zi – zi lucrătoare. 

 

4.3. Abrevieri 

MADR - DGDR AM PNDR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală de 

Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare 

Rurală; 

AFIR – Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie 

derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală atât din punct de vedere 

tehnic, cât și financiar; 

OJFIR – Oficiile Județene de Finanțare a Investițiilor Rurale, structura organizatorică la nivel 

județean a AFIR (la nivel național exista 42 oficii județene); 

CRFIR – Centrele Regionale de Finanțare a Investițiilor Rurale, structura organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel național exista 8 centre regionale); 
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GAL DMS, , vă poate acorda informaţii 
pentru a solicita finanţarea proiectului  

dumneavoastră. 
Dacă întâmpinaţigreutăţi în 

obţinereainformaţiilor sau consideraţi 
că sunteţi defavorizat în accesarea 

fondurilor europene. 
 

Adresa noastră este: 
Loc. Deda, Str. Principală, nr. 180, jud. 

Mureș; cod 547205  
reclamatii@gal-dms.ro . 

www.gal-dms.ro – Forumuri de discuţii 
/ Reclamaţii. 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe bază căruia va putea fi 

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directoare 

strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală 

GAL DMS – Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior 

 

 

4.4. GAL DMS în sprijinul dumneavoastră 

Fiecare cetățean al României, care se încadrează în 

aria de finanțare a măsurilor din cadrul SDL, are  

dreptul să beneficieze de fondurile europene 

nerambursabile pentru finanțarea propriilor proiecte 

de investiții pentru dezvoltare rurală. 

GAL DMS vă stă la dispoziție de luni până vineri între 

orele 8:00 - 16:00 pentru a va acorda informații 

privind modalitățile de accesare a măsurilor de 

finanțare din  SDL GAL DMS, dar și pentru a primi 

propunerile sau  sesizările dumneavoastră privind 

derularea SDL.  

Experții GAL DMS vă pot acorda, pe  loc sau în 

termenul legal prevăzut de Ordonanța de   Guvern nr. 27/2000 privind reglementarea 

regimului juridic al petițiilor (maxim 30 de zile), orice informație necesară în demersul 

dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.  

Echipa GAL DMS vă poate ajuta ori de câte ori aveți o plângere, o reclamație sau o petiție 

privind o situație care intră în aria de competență a GAL DMS. 

De asemenea, în cazul în care considerați ca sunteți nedreptățit, defavorizat sau sesizați 

posibile neregularități în derularea SDL a GAL DMS, nu ezitați să vă adresați în scris Grupului 

de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior, pentru soluționarea problemelor. 

Pentru a reclama o anumită situație sau pentru a sesiza eventuale neregularități informați-

ne în scris. Trebuie să țineți cont că pentru a putea demara investigațiile și a rezolva 

problema, reclamația sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conțină informații concrete, 

verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamație sau 

sesizare. 

Pentru a afla detalii privind condițiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum și investițiile care sunt finanțate prin SDL, consultați acest Ghid. Dacă doriți 

informații suplimentare puteți să  formulați întrebări fie către departamentul de animare 

teritoriu sau departamentul monitorizare, evaluare și control din cadrul GAL DMS. 
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Menționăm faptul ca în secțiunea Întrebări frecventede pe pagina de internet www.gal-

dms.rosunt publicate toate întrebările și răspunsurile la spețe concrete care au aplicabilitate 

generală, fiind astfel de interes pentru mai mulți potențiali beneficiari. 

 

 

 


