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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-tinutulzimbrilor.ro. 
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CAPITOLUL 1 DEFINITII SI ABREVIERI 

  Consultati Anexa 10 – Definitii si abrevieri. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  

 

2.1 CONTRIBUȚIA  MĂSURII 2.2 LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE  

 
Masura 2.2 „Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor” se 
încadrează în obiectivele prevăzute la  art. 17 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniile de intervenție: 

 DI 2A. ”Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si 
facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii 
participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor 
agricole”  

 DI 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare 
a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii 
valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al 
organizatiilor interprofesionale; 

 DI 5A Eficientizarea utilizarii apei in agricultura; 
 DI 5B  Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul agroalimentar;  
 DI 5C Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor,  a deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in 
scopul bioeconomiei 

Masura 2.2 contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 
Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 
regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. 
 
Obiective de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii 
 
Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor 
agricole din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor, prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a 
diversificarii activitatilor agricole si a cresterii  calitatii produselor obtinute; Respectarea 
standardelor comunitare aplicabile; Cresterea valorii adaugate a produselor agricole, prin 
procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor si prin 
comercializarea directa a acestora. 
 
  

2.2 CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 2.2 

Suma disponibilă pe Măsura 2.2: 286,593.89 euro 

Contribuţia naţională: 15% = 42,989.08 euro 
Contribuţia FEADR: 85% = 243,604.81 euro 
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2.3 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. 

 
2.4 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ŞI NAȚIONALĂ APLICABILĂ  

 A se vedea Anexa 9 – Legislatie europeana si nationala aplicabila 
 
2.5 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 

Investiţiile sprijinite prin măsura 2.2 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor, 

care 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 Tinutul Zimbrilor.  
Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 
Sediul GAL Tinutul Zimbrilor: str. Stefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat 
Lunca, jud.Neamt 
 

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

Depunerea proiectelor pe Măsura 2.2 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 286,593.89 euro  şi reprezintă alocarea 

totală a Măsurii 2.2. 

 

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 
puncte. 
 
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 
măsură sunt: 
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 fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, cu activitate pe teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor; 

 cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 
producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele 
membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. 

 parteneriatele constituite în baza art. 35 Reg. UE 1305/2013, cu activitate pe teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor. 

 
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 2.2, în funcție de forma de organizare 
sunt: 
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  
 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare);  
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare);  
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare);  
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare);  
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare);  
 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare);  
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi 

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

ulterioare);  
 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);  

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri);  

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au 
calitatea de fermieri.  

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și 
funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor 
membrilor care au calitatea de fermieri. În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 
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privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători recunoscute 
preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR 
(Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

 Parteneriatele constituite conform art. 35 Reg. UE 1305/2013), 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 din GAL 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 

 
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

 să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere 
individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;  

 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 aferente măsurilor/ 
submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, 
după caz:  

a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 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;  

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii 
de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu 
prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue 
următoare celei în care a fost depus proiectul;  

c) beneficiarii contractelor/ deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 
411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după 
implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșe de 
plată din cadrul PNDR 2014-2020.  

 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIȚȚIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 

Se vor încadra la art. 17, alin. (1), lit. a) proiectele care: 
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- vizează investitii in productia agricola primara  
- vizează investitii in productia agricola primara și investiții de  procesare/ comercializare cu 
condiția ca  investiția în producția agricolă primară să fie >50% din valoarea eligibilă a 
proiectului și peste 70% din produsele agricole primare supuse procesării (ca materie primă de 
bază) trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% 
pot fi procesate (prelucrate) şi produse agricole care nu provin din propria  exploatație agricolă 
(fermă), vegetala, zootehnică sau mixtă. 
- Se vor încadra la art. 17, alin. (1), lit. b):  proiectele care vizează  procesarea/ comercializarea 
produse agricole sau proiectele integrate care nu respecta condițiile de la lit. a). 

 

Pentru  a  putea  primi  sprijin  în  cadrul  măsurii  2.2,  solicitantul  sprijinului  trebuie  să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

 EG 1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
  EG 2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute 

prin măsură (a se vedea Cap. 6.1)  
 EG 3 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, 

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

 EG 4 Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 
unei documentaţii tehnico-economice; 

 EG 5 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea 
investiţiei; 

 EG 6 Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-
veterinar si de siguranta alimentara; 

 EG 7 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica 
de minimum 4000 SO; 

 EG 8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 
realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se 
vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) 
nr. 1305/2013); – daca este cazul 

 EG 9 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia 
europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit 
obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013); – daca 
este cazul 

 EG 10 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 
prin utilizarea biomasei(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau 
forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul 
unui proiect de investiţii, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 

 EG 11 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 
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 EG 12 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista 
cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de 
produse Anexa I(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) 

 EG 13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii în sectoarele de activitate 
economica precizate în fișa măsurii din SDL, în scopul procesarii  produselor agricole incluse în 
lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse non-Anexa I (doar pentru 
proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) (schema GBER , vezi Anexa 22 la GS) 

 EG 14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza că sunt indeplinite conditiile 
privind efectul stimulativ 

 EG 15 Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor 

 EG 16 Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 
fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 EG 17 Solicitantul demonstreaza că prin proiectul depus, funcție de sprijinul 
nerambursabil acordat, va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 
Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 1 loc de munca nou creat; 
Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil si peste = minim 2 locuri de munca nou create; 
Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 3 locuri de munca nou create. 

 EG 18 Proiectul trebuie sa prevada componente inovative (valorificarea identitatii 
regionale) sau de protectia mediului . 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  66  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EELLIIGGIIBBIILLEE  ŞŞII  NNEEEELLIIGGIIBBIILLEE  

 

6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile 
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile 
neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.  Cheltuielile neeligibile înscrise în 
proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna la data depunerii ultimei Cereri de plată. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la 
depunerea Cererii de finanțare, pe durata de execuție a contractului (definită în Contractul de 
finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației 
agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de 
eligibilitate.  

Solicitantul poate mări dimensiunea economică a exploataţiei peste cea prognozată, 
astfel:  
- în perioada de implementare a proiectului și primul an de funcționare (adică primul an de 
monitorizare) cu condiția respectării categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost 
punctat în cadrul criteriilor de selecție.  
- după primul an de funcţionare (adică după primul an de monitorizare) fără nici o restricție.  
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Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ 

sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: 

 Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 17, alin. (1), lit. a: 
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 
deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat  și cele pentru depozitarea/ 
gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de 
aplicare; 

- Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 
creșterea valorii adăugate a produselor; 

- Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 
perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi 
standarde, în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care 
sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul 
standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; 

- Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 
racordări; 

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare 
inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 
agricole);  

- investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în 
înfiinţarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează 
un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).  

- Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă ; 

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 
fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă 
și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi 
destinată exclusiv consumului propriu; 

- investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 
1305/2013; 

- alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind investițiile 
în ferme. 

 Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 17, alin. (1), lit. b: 
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 
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- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

- Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 
legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare 
exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, 
ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;  

- alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL. 
 
În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.  

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate 
activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei 
la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate sunt eligibile.  Anexele 
aferente activităţii productive vor fi dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza 
aceste spaţii (Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare 
și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: 
laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a 
șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);  

Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și 
alte cheltuieli de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, etc) 
se vor realiza în cadrul unui lanț alimentar integrat; În cadrul acestor spații pot fi 
comercializate atât produse condiționate și/ sau procesate, în conformitate cu definiția 
lanțului alimentar integrat cât și produse agricole primare (de exemplu, cele în stare 
proaspată). Sunt eligibile distribuitoarele automate pentru comercializare produse agricole 
conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv 
propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative 
agricole/ grupuri de producători.  

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în 
limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului :  
- înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în 
stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau procesate);  
- crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ 
achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;  
- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor 
face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea 
brandului/ brandurilor acestor produse.  

Este eligibilă achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, 
în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, 
inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje 
agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de 
evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, 



 

13 
 

inventarul apicol, etc). Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia 
ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.  

Pentru o dimensionare adecvată de către solicitanți a parcului de utilaje se recomandă 
consultarea Tabelului privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, 
postat pe pagina de internet a AFIR, tabel cu caracter orientativ. Corelarea se realizează cu 
suprafețele regăsite în IACS sau certificate de APIA la momentul depunerii Cererii de finanțare și 
a culturilor prognozate în cadrul SF. Se va avea în vedere și gradul de uzură morală și fizică a 
mașinilor și utilajelor aflate deja în patrimoniul exploatației și de amortizarea lor din punct de 
vedere contabil. 

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare se 
referă la:  
- construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare - depozitare (materie 
primă /produse) – sortare – condiționare – procesare - comercializare);  
- construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor 
gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă 
şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere 
video pentru activitatea propusă prin proiect etc.;  
- pentru respectarea condițiilor de igiena, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt 
eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru 
muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru 
servirea mesei etc.;  
- achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport 
specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare 
în cadrul lanțurilor alimentare integrate;  
- achiziția unui abator mobil 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de 
transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate 
activității descrise în proiect, următoarele:  
- Autocisterne,  

- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),  

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),  

- Rulote și autorulote alimentare;  

- Remorci și semiremorci specializate;  
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.  
 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar 
componenta de condiționare și/ sau procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este 
cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
 

 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:  
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- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile 
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind 
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia 
naţională.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă 
prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:  
a) 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;  
b) 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;  
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;  
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții - montaj.  

Cheltuielile de consultanţă - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 
sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu 
valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă 
pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei 
tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător 
sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul 
de proiect  

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. 

Cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și 
completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea contractului de finanțare) 
precum: cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare, cheltuieli de organizare (de asistență) 
necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului 
de finanţare (asistență pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea Cererilor de ofertă, 
a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții), cheltuieli 
aferente studiilor de piață, de evaluare, cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații 
necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv 
onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la prima tranşă de plată. 
 

În vederea asigurării rezonabilității preţurilor trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:  
a) încadrarea în limitele de preţuri din Baza de Date cu Prețuri de Referință aplicabilă PNDR 
2014-2020 postată pe pagina de internet a AFIR, pentru bunurile care se regăsesc în BDPR;  
b) prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15000 
Euro şi o ofertă pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.  
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c) Prezentarea în cadrul Studiului de Fezabilitate a declaraţiei proiectantului semnată și 
ștampilată privind sursa de prețuri pentru lucrările prevăzute în proiect.  

În cazul în care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune/ 
sesiune, trebuie să țină cont de previziunea din proiectul/ proiectele anterioare depuse, atât la 
nivelul indicatorilor economico-financiari, cât și la nivel de eligibilitate și selectie. Această 
prevedere nu se aplică, dacă în urma procesului de evaluare și selecție proiectele anterioare nu 
au intrat la finanțare. 

Solicitantul poate depune, în cazul proiectelor fără construcții-montaj, Memoriu 
Justificativ (un model este prezentat in Anexa 25 la GS) sau Studiu de fezabilitate în care vor fi 
completate doar punctele care vizează acest tip de investiție. Studiul de fezabilitate va fi 
asumat prin semnătură, de către consultant în cazul investiţiilor care presupun achiziţii 
simple, sau de către proiectant în cazul investiţiilor care vizează lucrări de construcţii/ montaj.  
 

6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

Nu sunt eligibile: 

 Achiziţia de clădiri;  
 Construcția și modernizarea locuinței;  
 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  
 Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările 
aferente înființării acestor culturii);  

 Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;  
 Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;  
 Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.; 
Demarcare PNA cu M 2.2: Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național Apicol 
aprobat, pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa Măsura 2.2 
pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin PNA (adică după efectuarea 
plății de către agenția de plăți către beneficiar), iar lista de cheltuieli decontată prin PNA va 
deveni neeligibilă în proiectul depus pe M2.2. Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților 
care accesează M2.2. pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.  
Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8 PNDR, sunt:  

 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;  
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 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013, cu 
modificările ulterioare 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;  

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

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și 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.  

 
 

CAPITOLUL 7 SELECȚIA PROIECTELOR 

  

7.1 Principii şi criterii de selecție a proiectului 

 

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

 

Nr. 

crt. 
PRINCIPII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul dimensiunii exploatației 
 (a sau b sau c) 

Max 15 p 

a. ≥4.000 – ≤50.000 SO 15p 

b. >50.000 – ≤100.000 SO 12p 

c. >100.000 – ≤ 250.000 SO 10p 

 
Se calculează conform LISTEI COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIE STANDARD 

PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIE ( Anexa nr. 23) 

2 

Principiul  potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 
determinat în baza studiilor de specialitate  
(a sau b) 

  Max. 10 p  

a. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat 

(conform notei de bonitare ICPA); 
10p 
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b. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu 
(conform notei de bonitare ICPA);  

8p 

 Se calculează conform Anexelor nr. 8, 8.1 și 8.2 

3 

Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații mai mari de 4000 
SO, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în 
baza legislației naționale în vigoare. (se aplica algoritmul) 

Max. 10 p 

 
a. Membri care detin exploatații agricole având dimensiunea până la 

12 000 SO 
10p 

b. Membri care detin exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 
>12 000 -≤ 50 000 SO 

    7p 

c. Membri care detin exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între 
>50.000 -≤ 100.000 SO 

 

   5p 

 

Algoritmul este prezentat în Anexa 16- Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

4 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole  
 (a. sau b. sau c.) 

Max. 10 p 

 

a. studii superioare 10p 

b.  studii liceale sau postliceale 8p 

c. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel 

minim de calificare în domeniul agricol 
6p 

5 

 
Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.  
(a sau b) 

5 p 

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la 

nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de 

apă de: 

a. peste 20%; 

 

 

5p 

b. >10% – ≤20% 3p 

6 Principiul utilitatii proiectului pentru dezvoltarea activitatii economice 
proprii, dar si pentru  sustinerea celorlalte activitati agricole din Unitatile 

Max.15 p 
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Administrativ Teritoriale care fac parte din GAL sau din cele limitrofe 
(a. sau b.) 

 

a. în cadrul aceluiași proiect se combina investițiile în producția 
agricolă primară cu procesarea și comercializarea producției 
obținute.  

 

15p 

b. proiectul prevede investitii in producția agricolă primară și 
procesare  

10p 

7 Principiul certificarii de produs traditional 
(a sau b) 

Max. 5p 

 

a. Solicitantul a obtinut o certificare de produs traditional; 5p 

b. Solicitantul a initiat o certificare de produs traditional; 3p 

Lista produselor traditionale certificate se regaseste in Anexa 26   

8  Principiul crearii de noi locuri de munca 
(a sau b sau c) 

Max. 20p 

 
a. Prin proiect se creeaza minim un loc de munca nou  

10p 

 b. Prin proiect se creeaza minim doua locuri de munca noi 15p 

 c. Prin proiect se creeaza minim trei locuri de munca noi  20p 

9 
Principiul promovarii identitatii regionale (a si b) 

 

Max 10p, 

>0 

 

a. Beneficiarii isi propun crearea unor produse/oferirea de servicii care sa 

contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta 

intreprinderii pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor; 

5p 

b. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si 

productiei/serviciilor acesteia in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL prin 

intermediul altor masuri; 

5p 

 

 TOTAL 100 p 
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Detalii privitoare la principiile și criteriile de selecție, privitoare la documentele doveditoare și 
modalitatea de acordare a punctajului sunt furnizate în Anexa nr. 16- Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție . Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, cu 
conditia ca la principiul 9 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0.  
 
Criterii de departajare 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face in ordine, functie de 
urmatoarele criterii de departajare:  
 Punctajul obținut la Principiul creării de noi locuri de muncă -CS8 (valoarea mai mare 

este finantata);  
 Punctajul obtinut la Principiul utilitatii proiectului pentru dezvoltarea activitatii 

economice - CS6 (valoarea mai mare este finantata)  
 Punctajul obtinut la Principiul dimensiunii exploatației - CS1 (valoarea mai mare este 

finantata) 
  

 7.2 Procedura de evaluare și selecție 

Selecţia proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Tinutul 

Zimbrilor – Anexa 18 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 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fără a 
depăși 200.000 euro de proiect, indiferent de tipul investiției. Proiectele care se încadrează în 
prevederile art. 17, alin. (1) lit. a), intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 
cate 20 de puncte procentuale suplimentare, in cazul: 

 Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 
finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit 
in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a Reg. 1305); 

Se va avea în vedere respectarea celor detaliate în Anexa 15 Fișa de verificare a eligibilității, 
cap.5.1.1. 

 Proiectelor integrate care conduc la crearea unui lanț scurt (producție, procesare, 
comercializare);  

Se va avea în vedere respectarea celor detaliate în Anexa 15 Fișa de verificare a eligibilității, cap.E, 
5.1.2. 
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 Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si/sau art. 29 

(Agricultura ecologica) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Se va avea în vedere respectarea celor detaliate în Anexa 15 Fișa de verificare a eligibilității, cap. E, 
5.1.3. 

 Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 
specifice, mentionate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. (Anexele 4, 5 la GS) 

Se va avea în vedere respectarea celor detaliate în Anexa 15 Fișa de verificare a eligibilității, cap. E, 
5.1.4. 

 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de 
producători, parteneriate constituite în baza art. 35 Reg. UE 1305/2013) 

Se va avea în vedere respectarea celor detaliate în Anexa 15 Fișa de verificare a eligibilității, cap.E, 
5.1.5. 

 
Rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% — in cazul fermelor cu dimensiunea pana la 
250.000 SO, respectiv 70% — in cazul fermelor avand intre 250.000 SO si 500.000 SO. Stabilirea 
intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se realizează luând în calculul 
total SO exploataţie conform Anexei 15 Fisa de verificare a eligibilității, Cap. B, EG 7. 
 
 

 
CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANȚARE 

 

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 

 

Cererile de Finantare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe 

baza căreia a fost selectat GAL. 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 necesare la momentul depunerii CF vor fi bifate in căsuţele 
corespunzătoare documentelor justificative din cadrul părții E a CF, Lista documentelor anexate 
proiectelor aferente M 2.2, din coloana Depunere, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după 
publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor 
justificative 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. 

      Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei 
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corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de finanțare.  
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 
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare 
Locală. 

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 
Tinutul Zimbrilor. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului 

aparține solicitantului. 

 

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

 

Dosarul CF cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate (conform 

Listei Documentelor – 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 Tinutul 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 
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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: 
- 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 CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

Verificarea conformitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform Fisei de 
verificare a conformității  (Anexa 14) și pe baza Procedurii de evaluare si selectie (Anexa 18).  

 
9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE (CF) LA GAL 

Verificarea eligibilitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform Fisei de verificare 
a eligibilitatii (Anexa 15) și pe baza Procedurii de evaluare si selectie (Anexa 18). 

Acolo unde este cazul, verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren 
(Anexa 17). 

 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Verificarea criteriilor de selectie se efectueaza conform Fisei de verificare a criteriilor de 
selectie (Anexa 16),  pe baza Procedurii de evaluare si selectie( Anexa 18) și Procedurii de 
solutionare a contestatiilor (Anexa 19). 
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9.6 VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) LA AFIR 

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

 
Se va efectua in conformitate –Ghid de Implementare sM19.2 –valabil la data depunerii 

cererii de finantare. 
 
 
CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

 
Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanțare sau până la data depunerii primului dosar 
al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă.  

Avansul se rambursează la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de 
finanțare, conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 
1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în vigoare.  

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR a unei achiziţii şi 
numai după semnarea Contractului de finanţare.  

Pentru a beneficia de rambursarea avansului, beneficiarul 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.  

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 suma 
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  la Contractul de 
finanţare, până la expirarea duratei de implementare a proiectului respectiv la ultima tranșă de 
plată.  

În cazul nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va 
face de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, cu 
perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă între data 
acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia.  

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să depuna la Autoritatea 
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Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 
Bancară/Nebancară, sau a poliţei de asigurare care să acopere noul termen de execuţie 
solicitat.  
 
 
CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

 
Beneficiarii finanțării prin măsura 2.2 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea 

asumate prin Studiul de Fezabilitate/Cererea de Finanțare respectând Instrucțiunile privind 
achizițiile private – anexă la Contractul de finanțare. 

CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 

A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR 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.  

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de 
investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și 
dotări noi stabilite prin fişa măsurii.  

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul 
prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor privați, prevăzute în 
contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de platit, cu excepția 
investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în care această prelungire nu 
poate depăşi termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.  

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în 
situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative, 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 valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 
contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de 
Autoritatea Contractantă.  

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia 
publica se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, 
activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia 
situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani.  

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit 
măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, 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. 
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Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii 
finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea 
proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 
2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost declarat eligibil si selectat;  
b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  
c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care 
ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;  
d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.  

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

 
 

13.2 CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ  

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
Contractul de Finanţare (Anexa nr. 21). 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).  

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 
plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 
sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului. 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 

Indicatori de monitorizare 
Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 1  
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de munca create: 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 
monitorizare a proiectelor este de 5 ani de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea 
Contractantă. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice substantial investiţia 
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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  IINNFFOORRMMAAȚȚIIII  UUTTIILLEE  

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

 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 2.2 ; 
 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 3.1 – Studiu de fezabilitate HG 28/2008;  
 Anexa nr. 3.2 – Studiu de fezabilitate HG 907/2016; 
 Anexa nr. 3.3 – Studiu de fezabilitate Anexa B; 
 Anexa nr. 3.4 – Studiu de fezabilitate Anexa C; 
 Anexa nr. 4 – Lista UAT din zone cu constrângeri semnificative; 
 Anexa nr. 5 – Lista UAT din zone cu constrângeri specifice; 
 Anexa nr. 6 – Lista UAT din zonele montane; 
 Anexa nr. 7 – Anexa I la Tratatul de Instituire al CE; 
 Anexa nr. 8 – Metodologie studiu potențial agricol; 
 Anexa nr. 8.1 – Potențial producție vegetală; 
 Anexa nr. 8.2 – Potențial producție zootehnică; 
 Anexa nr. 9 – Legislație națională și europeană aplicabilă; 
 Anexa nr. 10 - Definitii si abrevieri; 
 Anexa nr. 11 – Lista asociatiilor acreditate de ANZ; 
 Anexa nr. 12 – Calculator cod bune practici agricole; 
 Anexa nr. 12.1  – Cod de bune practici agricole împotriva poluării cu nitrați; 
 Anexa nr. 13 – Zone vulnerabile la nitrați (ZVN); 
 Anexa nr. 14 – Fisa de evaluare a conformitatii proiectului M2.2; 

 Anexa nr. 15 – Fisa de evaluare a eligiblitatii proiectului M2.2; 

  Anexa nr. 16 –  Fisa de evaluare a criteriilor de selectie ale proiectului M2.2; 

 Anexa nr. 17 –  Fisa de evaluare pe teren a proiectului M2.2; 

 Anexa nr. 18 – Procedura de evaluare si selectie; 

 Anexa nr. 19 – Procedura de solutionare a contestatiilor; 

 Anexa nr. 20 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private; 

 Anexa nr. 21 – Model Contract de Finanţare ; 
 Anexa nr. 22 – Domeniile de intervenție pentru finanțare GBER; 
 Anexa nr. 23 – Lista coeficienților de calcul producție standard vegetal zootehnie; 
 Anexa nr. 24 – Declarația cu privire la neincadrarea în firme în dificultate; 
 Anexa nr. 25 – Model Memoriu Justificativ; 
 Anexa nr. 26 – Lista produselor tradiționale; 
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ASOCIATIA GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Stefan cel Mare, Comuna Vanatori-

Neamt, Sat Lunca, judetul Neamt 

    www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

 

 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

15.2 GAL TINUTUL 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 TINUTUL 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 sesizările 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 Tinutul 
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 Tinutul Zimbrilor. 
 

 

http://www.afir.info/

