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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 1.2 – „Sprijin pentru 
înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor” 
Versiunea 01 –2017 

Ghidul Solicitantului este un material de informare 
tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie 
un suport informativ complex pentru întocmirea 
proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-
2020. Acest document nu este opozabil actelor 
normative naţionale şi europene aplicabile. 
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 
pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 
precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare 
şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 
conţine documentele, avizele şi acordurile pe care 
trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, 
al Studiului de fezabilitate, ale Deciziei de Finanţare, 
precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi 
completării corecte a documentelor. 
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 
pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative 
naţionale şi europene sau procedurale – varianta 
actualizată este publicată pe pagina de internet 
www.gal-Ținutulzimbrilor.ro. 
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CAPITOLUL 1. DEFINIȚII SI ABREVIERI 

Consultați Anexa nr. 9 – Definiții si abrevieri. 
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  22..  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  
 

2.1 CONTRIBUŢIA  MĂSURII 1.2 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE  

 
Măsura 1.2 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul 

GAL Ținutul Zimbrilor” se încadrează în obiectivele prevăzute la  art. 35 din Regulamentul nr. 
(CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniul de intervenție  
DI 1B ”Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară  și silvicultură, pe de o 
parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv  în scopul unei gestionări mai bune a 
mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite” și la prioritatea prevăzută la art. 35, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013:P1—Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 

Obiective de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivității agriculturii. 
Obiective specifice ale masurii: : Îmbunătățirea performanțelor generale ale 

exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, prin creșterea competitivității 
activității agricole, a diversificarii activităților agricole și prin creșterea calității produselor 
obținute; Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Creșterea valorii adăugate a 
produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor și comercializarea directă a acestora. 
  
2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 1.2 
 
Suma disponibilă pe Măsura 1.2: 85.978,17 euro 
 

Contribuţia naţională: 15%  = 12.896,73 euro 
Contribuţia FEADR: 85%      = 73.081,44 euro 
 
2.3 TIPUL SPRIJINULUI 

Sprijinul va fi acordat sub formă de: 
 rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant  
 plati in avans, pentru componenta de investiții, cu conditia constituirii unei garantii 

bancare echivalente procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) 
si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

Sprijinul public nerambursabil va respecta, dacă este cazul, prevederile Reg. (UE) 
1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani 
fiscali; 
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Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În 
cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 
măsuri din PNDR (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile sunt acoperite din Măsura 1.2, în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate 
acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea 
maximă acordată în cadrul Măsurii 1.2. 

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea 
proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta 
după implementare. 

 
2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ  

  
Consultati Anexa nr. 8 – Legislație europeană și națională aplicabilă 
 
2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 

 
Investiţiile sprijinite prin măsura 1.2 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor.  
GAL Ținutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamt: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, 
CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, TIMIŞEŞTI, URECHENI, 
VÎNĂTORI-NEAMŢ. 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  33..  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 
3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR 

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 
hârtie: 1 Original şi 1 Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Ținutul Zimbrilor.  
Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

Sediul GAL Ținutul Zimbrilor: str. Ștefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat 
Lunca, jud.Neamt 
 
3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

 
Depunerea proiectelor pe Măsura 1.2 se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă minim 
30 de zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL. 
 
3.3  ALOCAREA PE SESIUNE 

 
Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 85.978,17 euro  şi reprezintă alocarea totală 
a măsurii 1.2. 
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3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 
  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 15 
puncte. 
 
 
CAPITOLUL 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 
măsură sunt: 
 Parteneriatele constituite, in baza unui Acord de Cooperare, din cel puţin un fermier sau 

un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol 
și cel puțin un partener din categoriile de mai jos: 

-  Fermieri; 

-  Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

- Organizații neguvernamentale; 

- Consilii locale (prin intermediul UAT); 

- Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unități sanitare, de agrement și de 
alimentație publică 
 

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice (autorizate să efectueze 
activitățile pe care le desfășoară în proiect), cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin 
PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).  

Parteneriatele, constituite exclusiv din solicitanți parteneri sau legați, definiti conform 
Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile. Pentru a evita situația în care 
parteneriatul este constituit exclusiv din solicitanți parteneri sau legați se va verifica 
acționariatul partenerilor în baza de date ONRC.  

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al 
acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu  
durata de valabilitate a contractului de finantare. În cazul în care liderul de parteneriat este 
reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fără a fi necesară 
prezentarea unui contract de muncă, acesta asumându-și prezența în cadrul parteneriatului 
pentru întreaga durata de valabilitate a contractului de finantare.  

În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia 
dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul 
parteneriatului pentru întreaga durata de valabilitate a contractului de finantare.  

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării 
celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a 
proiectului.   
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Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intra în sfera de aplicare a normelor 
privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar actiuni, investitii, operatiuni legate de produsele 
prezente în Anexa I la TFUE).  

Sunt sprijinite și proiectele care promovează peștele și produsele pescărești încadrate în 
ANEXA I la TFUE (Anexa nr. 6), însă acestea trebuie să contribuie la obiectivele și prioritățile 
Politicii Agricole Comune.  Se va respecta structura parteneriatului de mai sus (minim un 
fermier sau formă asociativă din sectorul agricol, cel puțin un partener din celelalte categorii și 
unul sau mai mulți parteneri din sectorul piscicol sau fermieri ce dețin și ferme piscicole). În 
cadrul unui proiect care vizează sectorul piscicol nu vor fi eligibile activitățile de producție și 
procesare a peștelui și a produselor pescărești dar sunt considerate eligibile activități precum: 
promovarea on-line, crearea conceptului de marketing, brand, ș.a.m.d. De asemenea, în cadrul 
unui proiect de cooperare nu pot fi promovate doar produse din sectorul piscicol, ci obligatoriu 
vor fi promovate și produse agricole.  

Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cazul în care parteneriatul 
este format doar din fermieri, în cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri 
trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).  

Nu este necesar ca fermierii/ partenerii să fie din același UAT. Indiferent dacă deține 
calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor 
proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul măsurii 1.2 pentru aceeași 
categorie de produse.  

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă 
indicativă):  
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile 

ulterioare);  
 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 

36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)  
 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr 246/2005);  
 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare)  
 Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 

functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)  
 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  
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 Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), 
sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;  
 Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor 

proiectului.  
Componența parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat și desemnarea 

reprezentantului legal în relația cu AFIR se va face strict în baza Acordului de Cooperare (Anexa 
nr. 4)  și a prevederilor sale, ținând cont de toate implicațiile legale ce vor trebui respectate 
între membrii pe de o parte și între liderul de proiect și AFIR pe de altă parte.  Se vor avea în 
vedere printre altele: forma de organizare (UAT, ONG, PFA, SRL, etc.), calitatea de 
plătitori/neplătitori de TVA a membrilor, prevederile Contractului de Finanțare, dreptul de 
proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor etc.  

Entitățile publice nu pot derula procedura de achiziții publice decât în nume propriu nu și 
pentru membri/terți și nu pot realiza decontarea cheltuielilor membrilor.  

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de 
membri) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment. Totuși, se 
acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, care 
trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile 
de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării 
modificării. În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după 
momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare) și până la 
sfârșitul perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de 
a notifica AFIR pentru a primi acordul. Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de 
cooperare va prelua toate drepturile și obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite 
acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea 
acordului AFIR. Prin excepție de la prevederile de mai sus:  
 Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul 

depunerii Cererii de finanțare și momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea 
Contractului de finanțare).  
 Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți.  
Este permisă creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, cu 

condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul 
solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile 
de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR intenția de 
modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/partenerilor și va 
atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.  

Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror 
atributii în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou 
acord de parteneriat/act adițional care să-i includă şi pe noul/noii parteneri. Se va transmite 
acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea 
acordului AFIR. Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul 
acordului de cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului 
(inclusiv financiare).  

Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial.  
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Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:  
 să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare;  
 să acţioneze în nume propriu.  
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării 

proiectului.  
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz:  
 Solicitanții/beneficiarii/, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare;  
 Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii 

de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanțării private şi nu prezintă acest document la data 
prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus 
proiectul.  

Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.  
 Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la 

depunerea ultimei Cereri de plată) nu pot depune un alt proiect în cadrul M 1.2  decât în cazul 
în care proiectul inițial adresează sectorul agricol, iar noul proiect adresează sectorul pomicol și 
viceversa (proiectul inițial adresează sectorul pomicol, iar noul proiect adresează sectorul 
agricol) 

Beneficiarii (parteneriatele/liderii de proiect) care au proiect sM 16.4 sau sM 16.4a în 
derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea ultimei Cereri de plată) nu pot 
depune un alt proiect  în cadrul M 1.2  decât în cazul în care proiectul inițial (sM 16.4) adresează 
sectorul agricol, iar noul proiect (M1.2) adresează sectorul pomicol și viceversa (proiectul inițial 
(sM16.4a) adresează sectorul pomicol, iar noul proiect (M1.2) adresează sectorul agricol) 

Un solicitant nu poate beneficia de sprijin prin intermediul M 1.2 sau sM 16.4/16.4a pentru 
aceeași categorie de produse pentru care a mai beneficiat sprijin. În cadrul acestei măsuri, un 
beneficiar poate solicita finanțare pentru unul sau mai multe proiecte, cu respectarea 
condițiilor de mai sus.  
  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 
Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului este 

necesar să fie prezentate în planul de marketing/studiu toate informaţiile concludente în acest 
sens, iar documentele relevante vor susţine aceste informaţii. Pentru  a  putea  primi  sprijin  în  
cadrul  măsurii  1.2,  solicitantul  sprijinului  trebuie  să îndeplinească următoarele condiţii: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a 

parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a 
membrilor, actelor de identitate, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi 
sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în 
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Declaraţia F şi în urma verificării efectuate în bazele de date AFIR şi ale ONRC (a se vedea Anexa 
nr. 11  Fișa de verificare a eligibilității proiectului).  
 Solicitantul  va depune un acord de cooperare pentru un parteneriat,  constituit în 

baza art 35. Reg UE 1305/2013, care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală 
cu durata de valabilitate a contractului de finantare;  

Proiectul de cooperare propus se desfășoară pe o perioadă de maximum șapte ani. 
 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;  
În cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, în cadrul 

proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se 
vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt. Un proiect nu poate conține doar 
acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară (mai putin de 
50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și 
dezvoltarea lanțului scurt (conform definiției din Anexa nr. 9).  
 Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de 

marketing adaptat la piața locală, care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 
activităților de promovare propuse.  

Pentru elaborarea Planului de marketing, solicitantul va ține cont de totalitatea cerințelor 
Ghidului Solicitantului, îndeplinirea și detalierea acestora urmând a fi cuprinsă în cadrul Planului 
de marketing. În cadrul studiului/ planului de marketing, solicitantul va prezenta modul în care, 
prin intermediul proiectului, va promova și comercializa produsele proprii pe piața locală. Planul 
de Marketing va cuprinde o prezentare clară și personalizată a proiectului propus spre 
finanțare, toți partenerii vor desfășura activități specifice în cadrul proiectului, în funcție de 
drepturile și obligațiile asumate și stabilite în cadrul acordului de cooperare.  

Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă 
secundară (mai putin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care 
se propune înființarea și dezvoltarea pieței locale (conform definiției din Anexa nr. 9).  

Piața locală include atât mediul rural cât și pe cel urban. Produsele comercializate și/sau 
promovate pe piața locală pot proveni atât din mediul rural cât și din cel urban.  
 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat  

Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) 
si se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare sau finalizat un proiect identic. Se 
analizeaza componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi 
componență și aceleași obiective, proiectul nu este eligibil.  
 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 807/2014.  

Dacă proiectul se referă la piete locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în 
considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre 
punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de intermediari).  Dacă 
piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în considerare caracteristicile 
obligatorii ale piețelor locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul 
comercializării).  
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 Partenerii care activează în sectorul pomicol (exceptând culturile în sere și solarii) sunt 
fermieri/GP /Cooperative/alte forme asociative care își desfasoară activitățile întruna din 
unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferentă 
Cadrului Național de Implementare STP.  

Se va avea în vedere UAT în care este înregistrată exploatația. Condițiile de aplicare a anexei 
STP sunt cele descrise în cadrul Anexei nr.7.  
 Partenerii care sunt fermieri/cooperative/grup de producatori/ alte forme asociative 

etc  își desfășoară activitățile agricole într-una din Unitățile Administrativ Teritoriale ale GAL 
Tinutul Zimbrilor. 
 Propunerea de proiect prevede crearea cel puțin a unui loc de munca, are componente 

inovative (valorificarea identitatii regionale) sau de protectia mediului.  
Valorificarea identității regionale se poate realiza prin transformarea locatiei in una de 

referinta pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din 
teritoriul GAL,   participarea periodica cu produsele proprii la pietele si targurile locale 
organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, acceptul pentru includerea locatiei si 
productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul 
online realizate de GAL 

 
Modelul planului de marketing/studiului și al Acordului de cooperare, ataşate Ghidului 

solicitantului, prezintă secţiunile minime obligatorii şi are rolul de a ajuta solicitanţii în 
elaborarea planului propus şi asumat de către toţi partenerii. Aceste secţiuni nu sunt limitative, 
solicitanţii având posibilitatea de a elabora un plan de marketing/studiu conform obiectivelor 
parteneriatului şi tipologiei membrilor.  

În funcție de specificul proiectului, investițiile / operațiunile vor respecta prevederile 
legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară și 
mediu. În acest sens, se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, 
depuse la momentul contractării, dacă este cazul. 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor submăsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în 
cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 
fermierul/fermieri membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde 
este cazul. Aceste documente vor fi atașate Cererii de Finanțare și cuprinse la categoria Alte 
documente. 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  66  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 
6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

 
Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si obiectivele 
si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în 
Planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele 
categorii:  
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 Studii/planuri; 

- Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 
piață, conceptul de marketing  

Acestea se incadreaza la cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie sa 
respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli. Pentru această categorie de cheltuieli 
intensitatea sprijinului este de 100%.   

 
 Costurile de funcţionare a cooperării; 

- Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), 
legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;  

- Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de 
secretariat, etc.);  

- Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 
închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.  

- Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse in categoriile de mai sus 
Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a 
sprijinului acordat pe proiect. Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea 
sprijinului este de 100%.  

 
 Costuri directe ale proiectelor specific corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de 

promovare, ce pot cuprinde (listă indicativă): 
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare 

plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri 
de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;   

Activitățile de promovare menționate la articolul 35 alineatul (2) litera (e) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin doar în ceea ce 
privește lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale. 

 Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pietei locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu 
promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor. Orice material 
promoțional sau activitate trebuie să crească gradul de informare al potențialilor clienți cu 
privire la existența lanțului scurt, respectiv pietei locale, și la beneficiile pe care le pot avea dacă 
achiziționează produse pe această cale (de exemplu – produse mai proaspete, sprijinirea 
economiei locale, reducerea efectelor dăunătoare asupra mediului etc.).  

Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile 
publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex. - COȘUL CU BUCATE), 
conceptul de piață locală (ex. - LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse (de exemplu – 
produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la produse specifice (suc de mere, sirop de cătină, 
mere etc.).  

Astfel, sunt eligibile și proiectele care propun producerea, promovarea și comercializarea 
unui singur produs (sirop de cătină), însă pentru eligibilitatea cheltuielilor cu promovarea, 
materialele publicitare spoturile publicitare, autocolantele etc. trebuie să facă referire la lanț 
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(Fructe de la Munte), piață locală, categorie produse (ex. - Fructe de Pădure și Produse din 
fructe de Pădure) și nu la sirop de cătină.  
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o 
componentă secundară a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțurilor 
scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din Anexa nr. 9).  

- Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, 
standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect 
(altele decât sediu) etc.  

- Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților 
descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv 
cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect. 

Pot fi considerate cheltuieli eligibile prestările de servicii de transport dacă partenerul deține 
mijlocul de transport sau dacă prestatorul este un colaborator extern. În cazul utilizării în scopul 
derulării activității descrise în proiect, în cazul serviciilor prestate de un partener, pot fi eligibile 
cheltuielile cu combustibilul, personalizarea, întreținerea și onorariul șoferului, dar nu și marja 
prestatorului. Este permisă și închirierea unui mijloc de transport marfă de către parteneriat. 

- Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse in categoriile de mai sus 
Pentru categoriile de cheltuieli de mai sus intensitatea sprijinului este de 100%. 
 

- Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic 
realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul 
lanțului scurt/ pieței locale*) 

- Creare/ achiziționare marcă înregistrată(cheltuielile legate de achiziționarea mărcii 
înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile),   

- Cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea 
cheltuielilor eligibile). 

- Alte cheltuieli ce nu pot fi incluse in categoriile de mai sus 
 Categoriile de cheltuieli de mai sus vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 
4.2, respectiv 4.2a (50%). * nu sunt limitate valoric.  
 

- Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/ comercializare 
(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa 
cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității 
descrise în proiect;  

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor din care fac parte 
operațiunile. În cadrul parteneriatului o persoana fizică poate beneficia de activitățile acestuia. 
De exemplu - poate utiliza echipamentele achiziționate, însă nu poate efectua achiziția lor. 
Aceasta trebuie făcută de un membru sau de liderul de parteneriat, cu formă de organizare cel 
puțin PFA, II, IF. De asemenea, cheltuiala este eligibilă dacă se respectă condițiile din 
submăsurile specifice și legislația națională.  

- Aplicații software adecvate activității descrise în proiect 
 Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile.  
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- Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului  
Acestea sunt eligibile dacă:  
a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013;  
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de 
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, 
întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  
d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;  
e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții - montaj.  

Cheltuielile de consultantă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 
aferente proiectului în cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a).  

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții - montaj și în limita a 5% 
pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice măsurii 1.2 
 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din Măsura 1.2, în 
conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate 
acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul Măsurii 
1.2. 

Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, membrii ce vor beneficia direct 
de investițiile prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce 
vor justifica intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile 
Solicitanților menționate. Aceste documente vor fi atașate Cererii de Finanțare și cuprinse la 
categoria Alte documente.  

Beneficiarul unor operațiuni aferente 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a poate fi și un membru care nu 
este fermier sau IMM (de exemplu Consiliul Local, membru în parteneriat, doar pentru 
operațiuni aferente componentelor de marketing, aplicații software, comercializare (ex: 
magazine, piețe, standuri transport marfă/promovare pentru fermierii/procesatorii din cadrul 
parteneriatului. 
 
 
 
6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 
Nu sunt eligibile: 
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  
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 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate  
 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;  

 construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale  
 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: 

- dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și 
pentru fondurile mutuale în condițiile menționate în M17  

- achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare; 

 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. 

 achiziționarea de clădiri  
 
 
CAPITOLUL 7 SELECŢIA PROIECTELOR 

  
7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI 
 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 
 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj  

P1. 
 

 

Principiul diversității activităților implicate - dezvoltarea unei 
structuri asociative a cărei propunere de proiect sa includa functii 
integrate   

(1.1 și 1.2 și 1.3 și 1.4 ) 
 

Max. 20 p 

Solicitantul se angajează, prin propunerea de proiect, să 
efectueze activități legate de: 

1. 1 Productie 

 
5  

1.2 Procesare 5  

1.3 Comercializare 5  

1.4 Marketing/promovare 5 

P2 Principiul dezvoltării profesionale asigurată structurii asociative  Max. 5 p 
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(2.1 și 2.2 și 2.3 și 2.4) 

 
Solicitantul își propune creșterea capacității parteneriatului prin : 

2.1 Sesiuni de instruire  

 
 
2 

2.2 Vizite de studiu  1 

2.3 Schimburi de experiență, 1 

2.4 Acordarea de consultanță    1  

P3 Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de 
parteneri implicați   

(3.1 sau 3.2 ) 

Max  5 p 

 
3.1 Parteneriatul are mai mult de 5 membri 
 

5  

 
3.2 Parteneriatul are între 3-5 membri 
 

3 

P4 Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 
proiectului  

 ( 4.1 și 4. 2 și 4.3 și 4.4,  pentru 4.4 (a sau b sau c)) 

Max. 30 p 

Parteneriatul are în componență:  
4.1  parteneri care la finalizarea proiectului formalizeaza 
cooperarea prin constituirea sau dezvoltarea unei forme 
asociative cu personalitate juridica  

15 

4.2 entități cu experiență în domeniile cercetării de piață și al 
promovării produselor agro-alimentare (de exemplu – institute de 
cercetare de piață, unități de învățământ cu profil economic, 
marketing, entități care au dezvoltat anterior scheme de 
aprovizionare directă care respectă principiile lanțului scurt de 
aprovizionare sau care au implementat cu succes alte proiecte în 
domeniu etc.).  

5 

4.3 consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement si de 
alimentatie publica, ONG, alte entități relevante, pe baza 
obiectivelor proiectului  

5 

4.4 Relevanta structurii de membri in acord cu SDL - din numarul 
partenerilor  implicați în activități agricole, partenerii cu ferme 
sub 12.000 SO reprezintă: 
 

a. minim 60%  

Max. 5 
 

        
    
            5 

b. intre 40 și 59% 3 

       c.    intre 20 și 39%  2 
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P5 
 
 
 

Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și 
comercializează produse cu valoare adăugată mare, care 
participă la scheme de calitate europene , produse din sistemele 
agricole HNV, etc.)  

(5.1 și 5.2, pentru 5.2 (a și b)) 

Max 15 p 

5.1 Parteneriatul comercializează produse ecologice  
 

5  

5.2 Parteneriatul comercializează produse 
  
 

Max. 10 
 
 
 

a) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în 
urma unei scheme de calitate europene 
 

5 
 
 

 
b) provenite din exploataţii situate în zone HNV  

 
5 

 
În cazul tuturor produselor de calitate menționate mai sus nu vor fi eligibile 
cheltuielile aferente certificării.  
 

 

P6 Principiul „piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică 
între punctul de producție și punctul de vânzare).  

(6.1 și 6.2, pentru 6.1 (a sau b)) 
 

Max 20p 

6.1. Distanţa dintre exploatația de origine a 
produsului/produselor și punctul de comercializare se încadrează 
între:  
a) 0-50 km;  
 

Max 10p 
 
 
10p 
 

b) >50-75 km.  5p 

6.2 Proiecte care propun integrarea lantului scurt cu piata locala   10p 

P7 Principiul promovării identității regionale            
(7.1 și 7.2) 

Max 5p , >0 

7.1  Beneficiarii isi propun transformarea locatiei in una de 
referinta pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele 
educationale si turistice din teritoriul GAL sau  participarea 
periodica cu produsele proprii la pietele si targurile locale 
organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia 

3p 
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7.2 Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea locatiei si 
productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de 
promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin 
intermediul altor masuri; 

2p 

TOTAL 100 p 

 
Pentru această măsură punctajul minim admis pentru finanţare este de 15 de puncte, cu 

conditia ca la principiul 7 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0.  
Modalitatea de verificare a criteriilor de selecție este detaliată în Anexa 13- Fișa de 

verificare a criteriilor de selecție. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze şi pentru care a primit 

punctaj în etapa de selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată 
perioada de valabilitate a contractului de finanţare. 
Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de:  
- punctajul obținut la Principiul diversității activităților implicate 
- punctajul obținut la Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului 

proiectului 
- valoarea eligibilă a proiectului, în ordine descrescătoare  

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului 
criteriu rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face 
departajarea se trece la următorul și așa mai departe. 

 
7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE 

 

Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Ținutul 
Zimbrilor – Anexa 16 la prezentul ghid.  

 
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 
8.1 TIPUL SPRIJINULUI 
 

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv 
sau plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013. 
 
8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, așa 
cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care planul de proiect include, 
de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci 
costurile sunt acoperite, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în 
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cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor 
măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul Măsurii 1.2.  

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea 
proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta 
după implementare. De exemplu, nu este justificată solicitarea unui sprijin de 90000 de euro 
pentru un proiect care după implementare propune comercializarea a 200 kg produse lactate 
prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va detalia în planul de marketing.  

În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea 
proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, 
recuperarea sprijinului financiar se realizează integral. 

 
 
CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 
FINANȚARE 

 
9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 

 

Formularul standard al CF este prezentat în Anexa 2 la prezentul Ghid şi va fi disponibil, în 
format electronic, pe adresa de internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro la momentul lansării 
apelului de selecție (format editabil). 

CF se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în 
modelul standard. Anexele CF fac parte integrantă din aceasta.  

Documentele justificative aferente CF sunt prevazute în cadrul părții E a CF Lista 
documentelor anexate proiectelor aferente M 1.2, pentru cele necesare la momentul depunerii 
CF vor fi bifate casutele in coloana Depunere, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după 
publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare din coloana 
Contractare. 

Completarea CF, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. 
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 
Dosarului CF pe motiv de neconformitate administrativă. 

Se bifează investiţie nouă în cazul în care proiectul prevede următoarele: desfăşurarea 
pentru prima dată a unei activităţi agricole sau prevede lucrări de constructii- montaj care se 
realizează pe amplasamente pe care nu există niciun imobil, inclusiv în cazul solicitanţilor care 
desfăşoară deja activitate agricola, sau în imobile existente care nu au autorizaţii de funcţionare 
(în cazul în care sunt prevăzute investiții aferente sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a).  

Se bifează Modernizare /Extindere în cazul în care proiectul vizează investiţii precum 
lucrări de construcţii şi montaj privind retehnologizarea, reutilarea, refacerea sau extinderea 
construcţiilor în funcţiune sau alte investiţii în cadrul unui punct de lucru funcţional (în cazul în 
care sunt prevăzute investiții aferente sM 4.1/4.1a și 4.2/4.2a). 

CF trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a 
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza 
modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea 
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acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 
Locală. 

Planul de marketing/studiul trebuie redactat pe calculator, în limba română, pornind de la 
capitolele minime menţionate în modelul indicativ, folosind informaţii şi anchete / date 
realizate/aplicabile la nivel local/ regional, conform obiectivelor propuse şi asumate. 

Echipa tehnică al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea CF, 
privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, la sediul GAL 
Ținutul Zimbrilor. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului 
aparține solicitantului. 

 
9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Dosarul CF cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate (conform 
listei documentelor din partea E din Cererea de Finanţare).  

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub forma CF și a documentelor 
anexă, atașate CF.  Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit  si in format 
electronic (CD).  

Dosarul CF va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual, în ordine, de la 1 la n, în 
partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul 
complet, inclusiv documentele anexate. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod 
obligatoriu un opis, in care se vor detalia documentele existente/anexate CF, conform 
următorului cap de tabel: 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. pagină  
(de la..... până la.....) 

 
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura 

reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil  în partea dreaptă sus a paginii. Documentele 
anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Ținutul Zimbrilor, Cererea de Finanţare 
împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie, fiecare cu CD-ul 
anexat). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 
„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 
exemplar complet al Dosarului CF, în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

Fiecare exemplar din CF va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  numerotate 
manual în ordine de la 1 la n, în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 
total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită 
detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă 
sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui 
triunghi se pune ştampila şi semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar 
conţine un număr de n pagini”. 

In formatul electronic (CD) se vor regăsi: 
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- o copie electronică (prin scanare) a CF și tuturor documentelor ataşate acesteia, salvate 
ca fișiere distincte cu denumirea și în ordinea conforme opisului/ listei documentelor (secţiunea 
specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după 
finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „Copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi 
legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

- forma editabilă a Cererii de finanţare: pdf sau word, după caz. 
Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, 

nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 
unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 
director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal sau de 
către un împuternicit prin procură a responsabilului legal, cu procura legalizată la notar, care se 
prezintă în original la sediul GAL, la data depunerii CF, înaintea datei limită care figurează în 
apelul de primire proiecte. O copie a procurei se va preda odată cu dosarul CF, la sediul GAL. 

Solicitantul va prezenta la depunere, separat, un dosar care să conțină documentele 
originale (pentru care a ataşat copii în dosarul CF). Pentru acele documente originale care 
trebuie să rămână în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de 
administraţia financiară), se va proceda la confruntarea acestora cu copiile aferente, in 
momentul depunerii.  Pentru copiile verificate,  membrul echipei tehnice care receptioneaza 
dosarul va intocmi “Procesul verbal de verificare a existentei documentelor originale”. După 
verificare, documentele originale vor fi returnate solicitantului. 

 
9.3. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea conformităţii CF şi a anexelor acesteia se realizează conform Fisei de verificare a 
conformitatii (Anexa 10), pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în 
cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 16 la GS)  

 
9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează  conform Fisei de verificare a 
eligibilitatii (Anexa 11), pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul 
SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 16 la GS). 

Verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren (Anexa 12), în cazul: 
 cererilor de finanțare referitoare la modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări;   
 cererilor de finanțare referitoare la investitii noi  

 
 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 
 Verificarea criteriilor de selectie se efectuează conform Fisei de verificare a criteriilor de 
selectie (Anexa 13 la GS),  pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în 
cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 16 la GS). Contestatiile se vor realiza  
conform Procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor 
(Anexa nr.17 la GS). 
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9.6 VERIFICAREA CERERII DE FINANŢARE (CF) LA AFIR 
  

Se va efectua in conformitate cu  Ghidul de Implementare sM19.2 –valabil la data depunerii 
cererii de finantare. 
 
 
CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

 
Se va efectua in conformitate cu Ghidul de Implementare sM19.2 –valabil la data depunerii 
cererii de finantare. 
 
 
CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

 
Pentru Beneficiarul (liderul de proiect) care a optat pentru avans în vederea 

demarării investiţiei în formularul Cererii de finanțare, AFIR poate să acorde un avans de 
maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.   

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei 
corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanţare. Beneficiarul care nu a 
solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea 
avansului ulterior semnarii Contractului de Finanţare FEADR,  cu condiţia să nu depaşească data 
depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul 
favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru o achiziţie, în condițiile prevăzute în 
Instrucțiunile de plată anexă la Contractul de finanțare.  

Pentru a beneficia de avans, liderul de proiect este obligat să depună o garanţie 
financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o 
instituţie financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a 
României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare eliberată de o societate de 
asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia financiară se depune odată cu 
Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi 
AFIR. Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe întreaga 
durată de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că valoarea 
cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte valoarea avansului.  
Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la Autoritatea Contractantă pe baza 
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la 
Contractul de Finanţare, până la expirarea duratei de executie a contractului de finantare, 
respectiv la ultima tranșă de plată.  
 
CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 
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Achizițiile în cadrul proiectului vor fi derulate, așa cum au fost asumate, de către liderul 
de proiect și/sau parteneri, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare (Anexa nr. 5). 
Contractele de achiziții vor fi încheiate și depuse la AFIR spre avizare, de către liderul de 
proiect/parteneri, după încheierea contractului de finanțare.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile 
publice/private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor privind 
serviciile, lucrările sau bunurile achiziționate. 

 
 

CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 

  
13.1 TERMENE LIMITĂ 

 
 Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maxim:  
- 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/ sau 
adaptarea la standarde.  
- 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing 
financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi.  
Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi: 
- prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților 
specifice, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de 
platit.  
-  suspendate de Autoritatea Contractantă, la cererea beneficiarului, în situații temeinic 
justificate, pe bază de documente, în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se 
impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după 
caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora.  
 Durata de implementare a proiectului este de maxim: 

- 21 luni în cazul proiectelor care vizează achiziții simple şi reprezintă termenul limită 
până la care beneficiarul poate depune ultima tranșă de plată.  

- 33 luni în cazul proiectelor care vizează achiziții construcții-montaj şi reprezintă 
termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima tranșă de plată.  

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor 
activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de 
implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către 
beneficiar a ultimei tranșe de plată.  
 Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a 

proiectului la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea 
plătii. 
 
13.2 CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ  

 
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Contractul de Finanţare (Anexa nr. 5). 
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Toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar 
apoi transmise către AFIR. 

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 – 2 exemplare) documentele justificative 
prevăzute în Contractul de Finanţare (Anexa nr. 5), 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 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. 
GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 
depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 
termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se 
realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se 
încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 
Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 
plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 
sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului. 

. Cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative se depun în termen de 
maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR, în cazul proiectelor care 
prevad investiții în achiziții simple, respectiv în termen de maxim 12 luni, în cazul proiectelor 
pentru investiții ce presupun construcții montaj. Decontarea cheltuielilor efectuate aferente 
investiţiei de baza se poate realiza in maxim cinci transe de plata.  

Pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător de beneficiar, aceste termene 
pot fi prelungite de Autoritatea Contractantă cu cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute 
în Contractul de finanțare. 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de  maxim 90 de zile 
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

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.  

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de 
dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, în cazul în care suma solicitată de Beneficiar prin 
Cererea de plată depășește cu mai mult de 10% suma stabilită în urma verificării Dosarului 
Cererii de plată, Beneficiarului i se va aplica o sancțiune egală cu valoarea diferenţei dintre 
suma solicitată şi suma stabilită. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 
Indicatori de monitorizare: 
 Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 1 
 Numarul de fermieri ce participa la inregistrarea structurii (numar membri fondatori): 

minim: 1 
 Suprafața deținută de membrii  parteneriatului: > 0 
 Cantitatea estimata sa fie comercializata prin parteneriat: > 0 
 Numar de locuri de munca create direct: 1  
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 
 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare: 1 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) 
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare. 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 
contractului la care se adaugă 5 ani de la data ultimei plăți efectuată de Autoritatea 
Contractantă.  

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia 
realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. Documentele care 
se emit în perioada de implementare a proiectului vor fi păstrate de liderul de proiect, în 
vederea monitorizării în relația cu AFIR. 
  

 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1155  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  

 

15.1 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL   

  
  Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 1.2 – „„Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor””    
 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 3 – Model plan marketing;  
 Anexa nr. 4 – Acord de cooperare pentru constituire parteneriat 
 Anexa nr. 5 – Model Contract de Finanţare ; 
 Anexa nr. 6 – Anexa 1 Lista prevazuta la art.38 din TFUE 
 Anexa nr. 7 – Aferenta STP din cadrul national de implementare 
 Anexa nr. 8 – Legislatia europeana si nationala aplicabila; 
 Anexa nr. 9 – Definitii si abrevieri ; 
 Anexa nr. 10 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului M1.2 
 Anexa nr. 11 – Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M1.2  
 Anexa nr. 12 –  Fisa de verificare pe teren a proiectului M1.2 
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ASOCIATIA GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Stefan cel Mare, Comuna Vanatori-

Neamt, Sat Lunca, judetul Neamt 

    www.gal-Ținutulzimbrilor.ro 

office@gal-Ținutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galȚinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

 

 Anexa nr. 13 –  Fisa de verificare a criteriilor de selectie ale proiectului M1.2 
 Anexa nr. 14 – Lista coeficienților calcul producție standard vegetal zootehnie SO2013 
 Anexa nr. 15 – Lista localități HNV România 
 Anexa nr. 16 – Procedura de evaluare si selectie 
 Anexa nr. 17 – Procedura de solutionare a contestatiilor 

 
15.2 GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ   
 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se 
încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de 
fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru 
dezvoltare rurală. 

GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 16:30 și 
20:30 (program cu publicul) pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a 
măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizeările dumneavoastră privind 
implementarea SDL.  

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 
informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, 
nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie 
privind o situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.  

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 
neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Ținutul 
Zimbrilor, pentru soluţionarea problemelor.  
 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi 
informaţi-ne în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica 
eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii 
concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie 
sau sesizare. 

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 
precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi 
informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Ținutul Zimbrilor. 
 
 

http://www.afir.info/

