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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea 

MĂSURII 2.2. (2A) – „ Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole” 

 

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor benefi-

ciari 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.  

 

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea 

proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a 

proiectului dumneavoastră.  

Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare 

european și național, precum și manualele de proceduri ale autorităților cu 

competențe pe linia gestionării și managementului fondurilor europene 

nerambursabile acordate României în pereioada 2014-2020. 

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din 

cauza actualizărilor  

legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este 

publicată pe pagina de internet www.galluncamuresuluidejos.ro  

	

	

	

	

	

	

	

	

PREVEDERILE	PREZENTULUI	GHID	SE	COMPLETEAZĂ	CU	REGLEMENTĂRILE	CUPRINSE	ÎN	
MANUALUL	DE	PROCEDURĂ	AL	GAL,	GHIDUL	SOLICITANTULUI	AFERENT	SUBMASURII	19.2,	

MANUALULUI	DE	PROCEDURA	PENTRU	SUBMASURA	19.2		si	INSTRUCȚIUNI	PRIVIND	EVITAREA	
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CREĂRII	DE	CONDITII	ARTIFICIALE	ÎN	ACCESAREA	PNDR	2014-2020		POSTAT	PE	SITE-UL	
www.galluncamuresuluidejos.ro	

Capitolul 1 - PREVEDERI GENERALE 
 

1.1 Contribuția măsurii la domeniile de intervenție 

MĂSURA 2.2. (2A) – „Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole” se 

încadrează, conform prevederilor art. 17 „Investitii in active fizice” alineatul 1: 

„In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru investitii tangibile si/sau 

intangibile care: 

  a) Amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al 

exploatațiilor 

b) Vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea produselor 

agricole care fac obiectul anexei I la tratat.”din Regulamentul nr. (CE) 1305 / 

2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Ø Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2A ”Imbunătățirea 

performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi 

modernizarii fermelor, în special în vederea creşterii participării şi 

orientarii către piaţă, cât şi a diversificării activitatilor agricole”. 

Ø Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013:  

• Inovare: sprijinul va fi acordat cu prioritate exploațiilor care vor introduce 

produse, procese și tehnologii noi, rezultatul unor cercetari implementate prin PEI, 

proiectelor integrate; 

• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: în cadrul acestei 

măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea 

consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a 

reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură, inclusiv in sectorul pomicol. 

ü Sprijjinul acordat prin această măsură va contribui la: 

ü creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și 

echipamente performante în raport cu dotarea agricolă actuală; 

ü creșterea producției/ha datorită ibtroducerii în uz a unor utilaje 

perfomante; 

ü păstrarea și crearea de noi locuri de muncă; 
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ü creșterea valorii  adăugate a produselor agricole prin investițiile în 

procesare, se asigură dezvoltarea fermei prin adăugarea de plus valoare 

pentru producția agricolă primară.    

Ø Măsura contribuie la prioritățile: 

ü  P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

ü  P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură; 

ü  P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de 

agricultură și silvicultură; 

ü  P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la 

schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

 

Cererile de Finanțare depuse în cadrul Apelului de selecție vor fi finanțate 

indiferent de sectorul în care este inclusă exploatația ( vegetală / zootehnic / 

mixt). 

 

1.2 Contribuția publică 

Contribuţia publică totală, a Masurii 2.2. (2A) – „Modernizarea 

exploatațiilor agricole si pomicole”, este de 1.172.642 euro, aceasta se va regăsi 

în apelul de selecție, este formată din: 

-  15% - contribuţia Guvernului României pentru regiunile de dezvoltare ale 

României; 

-  85% - contribuţia Uniunii Europene. 

Atenție! 

Proiectul va fi obligatoriu încadrat în alocarea financiară aferentă Teritoriului 

GAL. 
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Capitolul 2 - PREZENTAREA MĂSURII 2.2 2(A) 
	
	
2.1 Beneficiari eligibili  
Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are 

activitate in domeniul agricol. 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile 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 republi-

cată, cu modificările și completările ulterioare);  

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 re-

publicată, 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 re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

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

modificările şi completările ulterioare);  

 Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de 

cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine 

stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei 

naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul 

agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în ba-

za Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de 

drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) 

– doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.  
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 În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea 

Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să 

se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu 

activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).  

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi com-

pletările ulterioare);  

 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra ter-

enurilor (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 modi-

ficările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească in-

teresele propriilor membri);  

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele pro-

priilor membri care au calitatea de fermieri.  

 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea 

și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializa-

rea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care de-

servesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.  

	
Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea de-

marcării între fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sec-

torul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II) de-

oarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). 

Solicitantul trebuie sa respecte prevederile cap. 8.1. din PNDR. 

	
Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

a) să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprin-

dere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;  

b) să acţioneze în nume propriu;  

c) să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul imple-

mentării proiectului.  
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Atentie! Investitia propusa prin proiect trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL si 

peste 50% din dimensiunea economica (SO) trebuia sa provina din activitati 

desfasurate pe teritoriul GAL. 

 

Atenție! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate 

informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine 

aceste informaţii. 

În cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, 

trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private cumulat pentru toate proiec-

tele. 

 

2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului şi/ sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa 

datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a 

însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma veri-

ficării experţilor AFIR că sunt îndeplinite cele trei condiţii de depunere (a, b sau c, 

după caz), prezentate la secțiunea 2.1. 

EG 2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile 

prevăzute prin fișa măsurii din SDL:  

(1) 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;  

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, in studiul de 

fezabilitate poate prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul 

decât platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 

La intocmirea studiului de fezabilitate, Solicitantul va consulta prevederile 

Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igiena si Sanatate Publica 
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privind mediul de viata al populatiei, in vederea stabilirii amplasamentului 

platformei de gestionare a gunoiului de grajd. 

 

Atentie! Pentru beneficiarii care opteaza pentru construirea unei platforme de 

gunoi acestia vor respecta prevederile Legii 50/1991.  

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se 

poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin 

utilizarea unor sisteme de stocare comunale fie prin utilizarea combinată a celor 

două sisteme, în conformitate cu prevederile codului de bune practici. 

Termenul limită de conformare la standardul privind nitrații este 12 iunie 2018, 

termen până la care se poate depune solicitare de plată pentru acestă cheltuială, 

după această dată cheltuielile aferente depozitării/ gestionării gunoiului de grajd 

și a altor dejecții de origine animală nu vor mai fi eligibile pentru finanțare din 

FEADR. Excepție de la acest termen fac tinerii fermieri care, conform Regulamen-

tului UE 1305, au termen de conformare 24 luni de la data instalării ca șef de 

exploatație pentru prima dată într-o exploatație.  

Termenul de conformare la standardul privind nitrații se referă la finalizarea 

investiției în cauză (adică depunerea Cererii de plată aferentă investiției de 

conformare). 

În plus, conform prevederilor PNDR 2014-2020, investițiile de conformare la acest 

standard nu sunt eligibile pentru exploatațiile agricole existente având între 8-

100 UVM din UAT desemnate în programul de acțiune anterior (aprobat prin 

Decizia 21130/DC/14.10.2010) ca fiind Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) 

conform Ordinului 1552/743/2008 cu completările și modificările ulterioare 

(Anexa nr.14). 

 

ATENȚIE! Pentru încadrarea în termenele impuse în Notificarea beneficiarului 

privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanţare este 

necesară, încă de la momentul depunerii Cererii de finanțare, începerea 

demersurilor pentru obținerea documentelor emise de Agenţia Naţională de 

Protecţie a Mediului având în vedere termenul lung de parcurgere a procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată (dacă 

ANPM va considera că proiectul impune aceste evaluări). 
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(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, in-

clusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale 

pentru creșterea valorii adăugate a produselor;  

(3) 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;  

(4) Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utili-

tăţi şi racordări;  

(5) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și in-

vestiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau 

rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializa-

te exclusiv propriile produse agricole); 

(6) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la 

art. 45 (2) (d) din Reg. UE 1305/2013; 

(7) Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu in-

vestitiile în înfiinţarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind 

proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel 

de fermă); 

(8) Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, 

inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);(9) În-

ființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

(9) Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde 

impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor 

agro-alimentare 

EG 3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra 

mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în 

conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;  
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Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe 

propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează 

că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul 

precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de 

contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza 

corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele 

din documentul emis de ANPM. 

Nu se aplică pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile 

art. 19, alin. (1), lit. (b). 

EG 4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentatiei tehnico-economice;  

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 

- rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să 

fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul Per-

soanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale, 

în declaraţia privind veniturile realizate (formularele 200 şi/ sau 221 însotite de 

Anexe). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi 

naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitanţii a 

căror activitate a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente care demon-

strează situaţia de calamitate.  

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, 

nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.  

Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în 

cadrul secțiunii economice. 

EG 5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F 

şi s-a angajat ca în urma primirii Notificării beneficiarului privind selectarea Cere-

rii de Finanțare (AFIR) va prezenta documentul privind cofinantarea proiectului si 

Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza in alte scopuri 

50% din cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont. 

EG 6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături 

cu alte prevederi legislative din fișa măsurii) din domeniul: sănătății publice, 

sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;  
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Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene depuse în 

vederea semnării contractului.  

ATENȚIE!! 

În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară 
avizarea sanitara si sanitar-veterinara. 

EG 7 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune 

economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);  

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de 

finanțare, punctului din cadrul Cererii de finanțare – Stabilirea categoriei de fermă 

(exploatație agricolă) - după cum urmează: 

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului 

modernizarea acesteia, respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie 

existente care împreună alcătuiesc exploataţia, extinderea/ diversificarea 

activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN 

de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea diversificarea 

exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, dimensiunea se 

va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii 

unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada 

de depunere stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de 

finanțare sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la 

APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs) şi/ sau a ultimei 

înregistrări/ actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată 

înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanțare/ 

Paşapoartelor emise de ANZ ţinând cont după caz, de Nota explicativă a RICA din 

subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care expertul nu regăsește în IACS 

suprafaţa de teren menţionată de solicitant în tabelul cu SO sau există diferenţe 

între suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS, expertul va solicita 

APIA să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem/ evidențele APIA cu suprafaţa 

declarată în Cererea de finanţare. 

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei 

activităţi agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA 

de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data 

depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza su-
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prafeței identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ 

numărului de animale, din documentația tehnico-economică a proiectului, la 

sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizării investițiilor propuse 

prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau ne-

cultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).  

În acest caz (punctul 2) se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au 

preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular 

de PFA, ÎI sau ÎF). 

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile 

economice ale exploataţiilor membrilor fermieri. Conform prevederilor fișei 

măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative (cooperative agricole 

si grupuri de producători), sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile 

agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 SO, cu condiția 

ca dimensiunile economice însumate ale exploatațiilor membrilor formei asociative 

în cauză, să fie peste 8.000 SO. 

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi 

care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate 

suprafeţe agricole reprezentând pajişti și pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR 

nr. 619/06.04.2015, vor menționa în cadrul Studiului de fezabilitate toate 

angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor 

prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o perioadă 

importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se 

vor menționa codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în 

vederea verificării transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii 

economice a exploatației. 

Atenţie! Completarea tabelului Coeficienţi de producţie standard, din Cererea de 

finanţare se va face cu toate activele exploataţiei (terenuri agricole şi animale) 

chiar dacă proiectul vizează înfiinţarea unei noi unităţi de producţie independentă 

funcţional de celelalte unităţi de producţie care alcătuiesc exploataţia. 

În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activi-

tății agricole), înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA. 

Verificarea suprafețelor agricole se face de către evaluator numai prin consultarea 

sistemului informatic al APIA/ evidențelor APIA. În cazul în care în urma veri-
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ficărilor efectuate de către evaluator rezultă o diferență de suprafață ca urmare a 

încheierii controalelor administrative ale APIA, solicitantul are obligația de a re-

face prognoza economico-financiară și tabelul cu dimensionarea exploatației, în 

urma solicitării de informații suplimentare formulate de către evaluator.  

Pentru investițiile noi, în cazul proiectelor care vizează lucrări de con-

strucţii (sere, ciupercării, clădiri din componenţa fermei zootehnice), nu se veri-

fică în IACS terenul aferent acestor obiective. 

(doar	pentru	proiectele	aferente	art.	17,	alin.	(1),	lit.	a) 

EG 8 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legis-

laţia 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);  

Se verifică dacă în SF/ MJ este precizată îndeplinirea a noi prevederi legislative 

impuse fermierilor si daca solicitantul si-a prevazut in graficul de esalonare a in-

vestitiei realizarea actiunilor în termenul de 12 luni. 

(doar	pentru	proiectele	aferente	art.	17,	alin.	(1),	lit.	a) 

EG 9 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.  

Se verifică, în baza menţiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul 

obţinut în urma procesării şi în baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este 

inclus în această anexă.	

(doar	pentru	proiectele	aferente	art.	17,	alin.	(1),	lit.	a)	

EG 10 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 

Expertul verifică dacă proiectul propus vizează prelucrarea materiei prime care 

face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în 

Anexa I și toate aceste detalii sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt 

conforme cu prevederile acestei anexe – Anexa 4 la ghidul solicitantului  Pentru o 

încadrare corectă a materiilor prime și a produselor finite se vor corela 

informațiile din Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii 

Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 
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(doar	pentru	proiectele	aferente	art.	17,	alin.	(1),	lit.	b) 

 

2.3 Acțiuni eligibile și neeligibile 

a) Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 

În cadrul submăsurii 2.2 (2A) sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului 

teritoriu al României.  

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 lă 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 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.  

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru 

investiţii corporale şi/ sau necorporale1, conform următoarei liste indicative a 

cheltuielilor eligibile: 

Ø 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, 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.); 

Ø Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, 

precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar 

integrat;  
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Atenţie! 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).  

 

Distribuitoare 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 fără a depăşi 30.000 euro: 

1. înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor pro-

duse, atât cele în stare proaspată cât și cele condiționate și/ sau 

procesate);  

2. crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv 

costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii benefi-

ciarului;  

3. 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. 

1. 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 solu-

lui, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare 

a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, in-

ventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc).  

Atenție!  

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 mașinilor agricole cu 

suprafața fermelor, postat pe pagina de internet AFIR, tabel cu caracter orien-

tativ.   
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1. cheltuieli generate de achizițiile de mașini și utilaje agricole, echipamente, 

facilități de stocare și condiționare, sisteme de irigații în exploatațiile viti-

cole;  

2. investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de 

solicitanții care figurează în Registrul Plantațiilor Viticole doar cu Au-

torizația de plantare/ replantare sau cu Declarația de recoltă, respectiv nu 

au obținut produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelu-

crarea strugurilor de vin), nici direct, la nivelul propriilor exploatații, nici 

prin terți, până la momentul depunerii Cererii de finanțare. (ex.: facilități și 

infrastructuri pentru obținere produse vitivinicole la nivel de fermă, în con-

dițiile fișei sM 4.1, adică cu componenta dominantă de investiții în productie 

primară, iar investiția în procesare să reprezinte componentă secundară din 

punct de vedere valoric).  

În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină so-

licitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanțare Acordul de principiu 

privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de An-

tigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Admin-

istrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ul-

tima Cerere de plată Avizul de includere în SNACP. 

3. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercial-

izării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:  

1. Autocisterne;  

2. Autoizoterme;  

3. Autorulotele alimentare;  

4. Rulotele alimentare.  

În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind 

TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile pur-

tatoare de TVA;  

Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru con-

sultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru con-
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siliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea cer-

tificatelor, 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 eco-

nomică 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 in-

vestiții 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 

servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod dis-

tinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect 

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din to-

talul 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 efec-

tuate înainte de încheierea Contractului de finanţare (asistență pentru derularea 
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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 au-

torizații necesare în Dosarul cererii de finanțare în vederea încheierii Contrac-

tului de finanțare, inclusiv onorariile aferente, pot fi decontate, de asemenea, la 

prima tranşă de plată. 

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:  

o Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea chel-

tuielilor  

o H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea 

locală LEADER";  

o R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind in-

vestițiile în irigații, art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod 

specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul 

unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – 

Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din 

SDL);  

o R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – 

art. 13 privind investițiile;  

o R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniu-

nii şi legislaţia naţională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 

1303/2013 (art. 37 privind instrumenele financiare, art. 42 privind eli-

gibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 

1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de 

sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, 

art. 68 privind finanțarea forfetară pentru costuri indirecte și costuri 

cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă, art. 69 

privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență 

rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de 

localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).  

Cheltuielile eligibile specifice fiecărei masuri vor respecta prevederile fișei măsurii 

din SDL aprobată de către AM PNDR. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta 

la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
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Atenție! Vor fi considerate cheltuieli eligible doar mijloacele de transport 

specializate pentru activitatea proiectului.  

b) Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Actiuni neeligibile: 

ü Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatația 

sprijinită (cu excepția celor care au ca obiect de actvitate doar procesarea 

și au implementat un proiect prin măsura LEADER); 

ü Investitiile in energie regenerabila altele decat biomasa; 

ü Investitiile care vor fi sprijinite prin scheme de ajutor de stat; 

Atenţie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze 

atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de in-

vestiţie realizată din cheltuielile neeligibile. 

Prin măsura 2.2. (2A) nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele cat-

egorii: 

1. Achiziţia de clădiri; 

2. Construcția și modernizarea locuinței; 

3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, 

plante anuale și plantarea acestora din urmă; 

4. Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii for-

estiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea 

materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturii); 

5. Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole; 

6. Cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 

7. Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației 

agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de 

cazare etc.;  

8. Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației 

agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de 

cazare etc.;  

9. Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe 

PNS și PNDR) solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ 

sau comercializează produse vinicole (inclusiv must);  

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 
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Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt: 

ü cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

ü 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;  

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

transport persoane;  

ü cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

ü cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 

1303/2013, cu modificările ulterioare și anume:  

ü dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisi-

oanele de garantare;  

ü achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;  

ü 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;  

ü 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.  

ü Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin in-

termediul sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. 

 

2.4 Criterii de selecție  

Proiectele prin care se solicită finanațarea prin FEADER sunt supuse unui sistem de 

selecție, în bazz căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind 

stabilirea criterilor de selecție. 

Principiile de selecție ale proiectelor depuse în cadrul măsurii 2.2 (2A), conform 

fișei măsurii sunt următoarele: 

1. Vor fi sprijinite cu prioritate fermele mici, anterior beneficiare ale măsurii 

M 2.1 (2A); 
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2. Solicitantul este membru al formei asociative care a primit finanțare prin 

măsura LEADER; 

3. Solicitantul își propune un proiect integrat inclusiv "lanțul scurt"; 

4. Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO; 

5. Principul sectorului prioritar pentru microregiune; 

6. Solicitantul va aplica pe Schemele de calitate. 

Toate proictele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai jos 

menționate, iar sistemul de punctare este următorul: 

 

Nr. 
crt. 

Principii si Criterii de selecție Punctaj   

1. Se acorda prioritate fermierilor care au implementat proiecte in 
cadrul masurilor M2.1(2A) din SDL 

10 pct 

2.  

Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative 

care va primi/ a primit finanțare prin măsura LEADER; 

Maxim 10 
pct 

a) Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, beneficairă a unei 
finanțări prin măsura LEADER 

10 pct 

b) Solicitantul nu face parte dintr-o formă asociativă, beneficiară a 
unei finanțări prin măsura LEADER  

5 pct 

3. 

Solicitantul își propune un proiect integrat inclusiv "lantul scurt" Maxim 10 
pct 

a) Solicitantul se angajează prin proiect că va implementa "lanțul 
scurt" 

10 pct 

b) Producție primară 5 pct 

4. 

Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO Maxim 10 
pct 

Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO 
a) Este membru sau se angajeaza ca va deveni membru al unui GO 
finantat prin sM 16.1. – “sprijin pentru înființarea și funcționarea 
grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea 
agriculturii” si sM 16.1a – “Sprijin pentru înființarea și funcționarea 
grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și 
procese” 

10 

b) Este membru sau se angajeaza ca va deveni membru al unui GO 
finantat prin Măsura 1.1. (1B) – “Cooperarea in scopul creării de forme 
asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru 
diversificarea activităților rurale” 

5 

5.   
Sectorul prioritar pentru microregiune 
Atentie! Se acorda punctajul aferent ponderii majoritare SO din total 
SO ferma (de ex.: 40% sector cultura mare, 30% zootehnic si 30% alte 

Maxim 45 
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sectoare – se va acorda 45 pct aferente sectorului cultura mare) 
a) Vegetal (Cultura mare) 45 
b) Zootehnică 35	

c) Alte sectoare 30	

6. 

Solicitantul va aplica pe Scheme de calitate Maxim	15	pct	

a) Solicitantul se angajează că va aplica pe Schema de calitate M3 (3A) 
"Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru 
produsele locale" 

15	pct	

 

Detalierea modalității de îndeplinire a criterilor de selecție: 

Criteriul de selecție numărul 1  

Solicitantul primește punctaj dacă a beneficiat anterior de un proiect pe M 2.1 

(2A) "Ferme mici și mijlocii" din cadrul SDL. Se va verifica lista beneficiailor pe 

Măsura 2.1 (2A) "Ferme mici și mijlocii". 

Criteriul de selecție 2 

Punctajul maxim (10 pct) va fi acordat dacă solicitantul demostrează printr-o 

adeverință eliberată de forma asociativa în care este membru, că au beneficiat de 

finanțare prin măsura LEADER 2007-2013. În cazul în care nu ste membru al uniei 

forme asociative care a beneficat de măsura LEADER primește 5 pct. 

Criteriul de selecție 3 

Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași 

proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și 

comercializarea producției obținute. 

În cazul criteriului, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau 

investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul 

exploatației agricole iar în ceea ce privește comercializarea, aceasta se poate 

realiza astfel: 

1. în mod direct de către fermier către consumatorul final 

2. prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, 

procesatori, restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin 

intermediul unor precontracte/ contracte încheiate direct cu aceștia 
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3. printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului 

alimentar componenta de procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este 

cazul) de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

În contextul acestui criteriu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi 

și ciupercile de cultură. 

La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru 

elementele pentru care au fost punctați în cadrul acestor criterii de selecție. 

Pentru proiectele care presupun investitii in procesare, fara productie agricole 

primara: 

Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, 

procesare, depozitare și comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului 

alimentar. 

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce 

completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe componente, 

iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă). 

Proiectele care vor finanța prin proiect doar producția primară vor primi 5 pct. 

Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar daca aceasta 

este componenta care închide lanțul alimentar. 

Criteriul de selecție 4 

Vor primi punctajul maxim (10 pct) solicitanții care își iau angajamentul cum că 

sunt membri sau se angajează ca vor deveni membri al unui GO finantat prin sM 

16.1. – “sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI 

pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii” si sM 16.1a – “Sprijin pentru 

înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, 

produse și procese”. În cazul punctajul inferior de 5 pct se va lua în considerare 

solicitanții care se angajeaza ca vor deveni membri al unui GO finantat prin Măsura 
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1.1. (1B) – “Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, 

grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale” din cadrul SDL GAL 

LMJ. 

Înainte de depunerea ultimei cereri de plată, solicitantul va prezentacertificatul 

de participare/ diploma, pe numele reprezentantului legal sau al unui angajat. 

Criterul de selecție 5 

Punctajul pe acest criteriu, se acorda aferent ponderii majoritare SO din total SO 

ferma (de ex.: 40% sector cultura mare, 30% zootehnic si 30% alte sectoare – se va 

acorda 45 pct aferente sectorului cultura mare). 

Criteriul de selecție 6 

Vor primi punctajul maxim (10 pct) solicitanții care își iau angajamentul că vor 

aplica, în calitatea de membru al unei forme asociative, pe măsura M3 (3A) "Sprijin 

pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale".  

Înainte de depunerea ultimei cereri de plată, solicitantul va prezenta Adresa 

privind depunerea documentației privind obținerea protejării denumirii (IGP, DOC, 

STG conform RE 1151/2013) la MADR. 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 10 pct 

și reprezintă pragul sub care nic un proiect nu este finanțat. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în ordine, 

funcție de următoarele criterii de departajare: 

- Criteriul 1 de departajare va viza numarul locurilor de munca nou create, vor fi 

selectate cu prioritate proiectele care prevad crearea a unui numar de locuri de 

munca mai mare de 1.  

- Criteriul 2 varsta in ani impliniti a reprezentantului legal de proiect, vor fi 

selectate cu prioritate proiectele a caror reprezentanti legali au varsta in ani 

impliniți mai mica sau egala cu 45 de ani. 

Proiectele care au mai puțin de 10 puncte vor fi declarate neconforme. 

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a 

contractului la care se adauga 5 ani de monitorizare de la data ultimei plati 

efectuate de autoritatea contractanta. 
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Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie 

in faza de implementare a proiectului, activităţi pentru care Cererea de Finanţare 

a fost selectată, devin condiţii obligatorii ce trebuie mentinute in perioada de 

implementare cât şi în perioada de monitorizare. Perioada de monitorizare a 

proiectelor depuse in cadrul acestei masuri este de 5 ani de la data rambursarii 

ultimei cereri de plata. 

În situaţia în care, in perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu 

mai sunt îndeplinite de către obiectivul de investitii finantat prin proiect sau de 

catre beneficiar, Contractul de Finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de 

AFIR vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

ATENȚIE! 

Pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza 

GAL-ului orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul de punctaj 

minim vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecție. 

	

2.5 Valoarea sprijinului nerambursabil 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

Sprijinul public va reprezenta 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea 

cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 200.000 euro. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

cazul:  

1. Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii cererii de finanţare; 

Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la 

data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 

1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, 

în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, să se încadreze în una din 

următoarele categorii: 
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Ø Persoană fizică autorizată (PFA) înființată conform OUG nr.44/2008 cu 

vârsta de până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare a 

proiectului și care deține competențele și calificările profesionale adecvate.  

Ø Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 al cărei titular 

are vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii Cererii de 

finanțare a proiectului şi deține competențele și calificările profesionale 

adecvate;  

Ø Întreprinderea familială (ÎF) înfiinţată în baza OUG nr.44/2008 cu condiția 

ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului cu vârsta de până la 40 de ani 

inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare, cu competențele și 

calificările profesionale adecvate să fie reprezentantul ÎF desemnat prin 

acordul de constiuire și să exercite controlul efectiv asupra exploatației prin 

deținerea cotei majoritare din patrimoniul de afectațiune; 

Ø Societate cu răspundere limitată cu asociat unic persoană fizică, care este și 

administratorul societăţii, cu vârsta de până la 40 ani inclusiv la data 

depunerii Cererii de finanțare care deține competențele și calificările 

profesionale adecvate. 

Ø Societate comercială (cu răspundere limitată cu mai mulți asociați cu 

condiția ca tânărul fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul 

efectiv asupra exploatației prin deținerea pachetului majoritar al părţilor 

sociale și deţinerea funcţiei de administrator unic al societății comerciale 

respective şi să aibă competențele și calificările profesionale adecvate 

Pentru toate situațiile mai sus menționate, tânărul fermier trebuie să se fi 

stabilit (instalat) pentru prima dată ca șef al unei exploatații în exploatația 

agricolă vizată de proiect şi să nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare 

până la depunerea Cererii de finanțare. 

Data instalării pentru prima dată ca şef de exploataţie este data la care tânărul 

fermier, figurează în evidențele ONRC că a preluat controlul efectiv asupra 

exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/ 

majoritar și administrator unic al respectivei entități (oricare ar fi statutul 

juridic), respectiv titular PFA, ÎI/ reprezentant legal în cazul ÎF. Dacă data 

înregistrării în ONRC a tânărului fermier, diferă de data înregistrării 

exploataţiei la APIA pe numele solicitantului, termenul de 5 ani se va calcula 
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începând cu cea mai recentă înregistrare dintre cele două, faţă de momentul 

depunerii. 

Dacă din verificarea în ONRC rezultă că persoana fizică a mai condus o formă 

juridică, respectiv, a deţinut funcţia de asociat/ acţionar majoritar şi funcţia 

de unic administrator/ titular PFA, ÎI/reprezentant legal în cazul ÎF cu 

activitate agricolă înscrisă la APIA, nu se mai consideră că îndeplinește condiția 

de tânăr fermier instalat pentru prima dată. 

 

Atenţie! 

Se va avea în vedere data la care exploataţia a fost înregistrată la APIA şi nu 

data la care solicitantul a obţinut RO-ul de la APIA. Clarificare cu privire la 

vârsta tânărului fermier! Din punct de vedere al vârstei, se încadrează în 

definiția tânărului fermier șef de exploatație, inclusiv tânărul fermier care 

depune o Cerere de finanțare cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 41 de ani. 

2. Proiectelor integrate;  

Intensitatea suplimentara se acorda în cazul proiectelor care prevăd crearea de 

lanțuri alimentare scurte la nivel de exploatație agricolă. Aceasta presupune 

investitii atat in modernizare cat si in sortare/conditionare/ambalare/procesare si 

distributie/vanzarea la poarta fermei. 

• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensități suplimentare cu 20 

puncte procentuale pentru valoarea eligibilă a proiectului este posibilaă doar dacă 

întreaga exploatație a beneficiarului este ecologică (în conversie sau 

certificată) în cazul în care investiţia deserveşte/ poate fi utilizată/ formează un 

flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea 

putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi 

face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele vizate de investiţie sunt în 

conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea 

unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex.: solicitanul 

deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie 

vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect 

realizarea unei sere. În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar 
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pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de 

producţie). 

În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se 

acorda, după cum urmează: 1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu 

condiția ca suprafața aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din 

terenul arabil aparținand exploataţiei agricole. 

Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele și echipamentele specifice lucrărilor 

de arat, grăpat, discuit, semnănat/ însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat 

resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil deținut 

în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare în cazul următoarelor 

pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi 

verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 

gât roșu (Branta ruficollis), suprafețe pe care se realizează lucrări de tehnologie a 

culturilor; Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi 

compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil 

deținut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 

4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi 

Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât 

roșu (Branta ruficollis). 

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub 

angajament să reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti aparținând 

fermei. Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea 

următoarelor: - utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul 

și a altor asemenea investiții utilizate în cazul pajiștilor care fac obiectul 

sprijinului acordat prin Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără 

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, - utilajelor uşoare (utilaje cu lama 

scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, 

balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor 

care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști 

permanente utilizate ca fânețe din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, 

varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-

pachetul 3.1 – Crex Crex, varianta 3.2.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante 

pentru Lanius minor și Falco Vespertinus din sub-pachetul 3.2 - Lanius Minor și 
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Falco Vespertinus, varianta 6.2 - utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.); - 

platformele pentru depozitarea şi/ sau compostarea gunoiul de grajd/ dejectiilor 

de origine animala şi utilajele/ echipamentele de transport şi de împrăştiere a 

gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 

şi 6; 

3. Pentru investițiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor 

pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea 

investiţiei în cauză se obţine înmulțind procentul pe care îl detine nucleul 

de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total 

valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru 

această contravaloare. 

Ex. dacă rasele în pericol de abandon reprezintă 10% din total efective (exprimate 

in UVM), se aplică acest procent la valoarea totală eligibilă, și se acorda 20 puncte 

procentuale suplimentare la intensitate sprijin doar pentru această cota de 10% 

din valoarea totală eligibilă. 

Atenție!  

În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții 

(investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este 

îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 

puncte procentuale suplimentare. 

Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei 

garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, 

în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

Durata maximă de implementare a proiectelor depuse în cadrul prezentului Ghid 

este de 24 luni pentru proiectele ce includ lucrări de construcții-montaj și 12 luni 

pentru proiecte de presupunachiziție simplă. 
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Capitolul 3 - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 
 

3.1 Lansarea apelurilor de slecție și depunerea proiectelor 

În vederea implementării acestei măsuri, GAL lansează apeluri de selecție pentru 

primirea de cereri de finanțare de la solicitanți. Apelurile de selecție sunt valabile 

minim 30 de zile calendaristice. Solicitanții care îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate conform specificațiilor din acest ghid pot depune proiecte în perioada 

de valabilitate a apelului de selecție. 

Cu minim șapte zile calendaristice înainte de lansarea apelului de selecție, GAL 

LMJ va publica pe pagina web proprie, documentele de programare necesare 

implementării acestei măsuri: Ghidul Solicitantului în soțit de Anexele mecesare. 

GAL va elabora un calendar estimativ la lansării măsurilor prevăzute în SDL pentru 

fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, calendarul estimativ va 

fi postat pe pagina web a GAL. 

Lansarea apelurilor de selecție pentru primirea de proiecte la GAL, este anunțată 

prin: 

1. pe pagina web GAL LMJ (varianta detaliată); 

2. la sediul GAL LMJ (varianta detaliată și pe suport de hârtie); 

3. la sediile primăriiloor partenere GAL (varianta simplificată); 

4. prin mijloace de informare mass-media online (varianta simplificată). 

 

Data lansării apelului de selecție 

12.02.2018 

Data limită de depunere a proiectelor 

16.03.2018, ora 12:00 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală "Lunca Mureșului de Jos", Pecica, str. 2, 

nr. 132, județul Arad. Interval orar: 900 - 1500 / Luni-Vineri. 
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3.2 Completarea și depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererii de Finanțare 

tehnoredactată în limba română, însoțit de documentele solicitate conform 

cerințelor, îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 

documentelor. Formularul Cererii de Finanțare poate fi accesta pe pagina de 

intrenet a GAL LMJ - www.galluncamuresuluidejos.ro. 

Dosarul Cererii de Finanțare este depus personal de către responsabilul legal, așa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare sau de către un împuternicit 

prin procură legalizată (original). 

ATENȚIE! 

Dosarul Cerererii de Finanţare 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. 

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format 

.pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu 

planşele originale din Cererea de Finanţare. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Cererea de Finanțare va fi redactată pe calculator, în limba română și va fi însoțită 

de documentele solicitate. Este necesar să se respecte formatele standard ale 

Cererii de Finanțare, respectiv conținutul acestora.  

Se va utiliza Cererea de Finanțare disponibilă pe pagina de internet al GAL. 

Solicitantul trebuie să verifice ca în momentul depunerii proiectului, cererea de 

finanțare să corespundă cu ultima versiune de pe site-ul GAL. 

    

IMPORTANT!  

Bugetul Indicativ, Devizele financiare, vor fi completate conform actului normtiv 

care a stat la baza întocmirii SF/DALI, " Conținutul cadru al documentației tehnico 

economice HG 907/2016".      
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ATENȚIE!!! 

Modificarea modelului Cererii de finanțare de către solicitant (eliminarea, 

renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 

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

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

înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai 

infomațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul 

proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura 

proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

1. Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanțilorpentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe 

care aceștia trebuie să le îndeplinească. 

2. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul 

Solicitantului aparține solicitantului. 

Solicitantul va depune dosarul cererii de finanțare la sediul GAL pe suport tipărit 

cum urmează: 

1. Un exemplar în original (va fi depus ulterior la AFIR); 

2. Un exemplar copie (va ramane la GAL). 

Documentele din exemplarul original, dacă sunt copii, vor purta mențiunea: 

"Conform cu originalul"  (aceste documente va trebui să fie prezentate în original 

în etapa de contractare) 

ATENȚIE !!! 

Există posibilitatea modificării documentelor de accesare în sensul actualizării 
lor conform documentelor în vigoare, în baza unei Erate postate pe pagina de 
internet a GAL, cu asigurarea condițiilor minime de transparență, fără a 
influența procesul de evaluare și selecție in perioada desfasurării APELULUI DE 
SELECTIE. 

GAL va aduce la cunoștință potențialilor beneficiari modificările care pot 
interveni asupra documentelor de accesare, ca urmare a actualizării acestora și 
a modificărilor legislative cu incidență în domeniul de interes in PERIOADA 
desfasurării APELULUI DE SELECTIE. 
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Dosarele vor fi scanate (format .pdf la minim 200 dpi) pe capitole conform 

opisului din Cererea de Finanțare (CD-ul/DVD-ul va conține și forma editabilă a 

cererii de finanțare).  

 

Renunțarea la Cererea de Finanțare 

Renunțarea la Cererea de Finanțare se poate efectua de către reprezentantul 

legal în orice moment al verificărilor la GAL prin întreruperea procesului evaluării. 

în acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL o cerere de 

renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată și semnată de către 

acesta. Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL în Registrul intrări/ieșiri 

a documentelor. 

GAL va dispune întreruperea verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a 

solicitat renunțarea la finanțare. 

în situația în care solicitantul a renunțat la CF nu mai poate depune în calitate de 

solicitant sau partener o nouă CF pentru respectivul apel de selecție. 

Un exemplar al CF este necesar să rămână la GAL, pentru verificări ulterioare 

(Audir, Direcția Generală Conrol, Antifraudă și Inspecții -DGCAI, Curtea de 

Conturi, eventuale contestații, etc.).     

 

3.3 Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare 

3.3.1 Încadrarea Cererii de Finanțare 

În această etapă, se verifică conformitatea proiectului conform Fișei de Evaluare 

Generală a proiectului (LG E2).  

Cererea de finanțare este admisă pentru verificarea eligibilității și a criterilor de 

selecție, în cazul în care autoevaluarea punctajului solicitantului este mai mare 

sau egal cu pragul minim al sesiunii în care a depus cererea de finanțare. 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul minim 

corespunzător sesiunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere 
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al alocării financiare aferente măsurii, vor fi declarate neconforme și nu vor intra 

în etapa de selecție. 

3.3.2 Verificarea eligibilității  

Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare și a anexelor acesteia se realizează pe 

baza Fișei de Evaluare Generală a proiectului (LG E2). 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 

1. Verificarea conformității; 

2. Verificarea eligibilității solicitantului; 

3. Verificarea crieteriilor de eligibilitate ale investiției; 

4. Verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informații suplimentare sunt 

următoarele: 

1. în cazul în care documentația tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate / 

MJ / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții) conține in-

formații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau ex-

istă informații contradictorii în interiorul ei, ori, față de cele menționate în 

Cererea de Finanțare; 

2. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solic-

ita extras de Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depu-

nerea acestui document. 

3. în cazul în care avizele, acordurile autorizațiile au fost eliberatede către 

autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele înche-

iateîntre AFIR și instituțiile respective. 

4. în cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe 

obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile/neeligibile nu este făcută corect. 

ATENȚIE!!! 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în 

conformitate cu forma cerută prin Ghid, Cererea de Finanțare va fi declarată 

neeligibilă.     
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3.3.3 Verificarea pe teren 

Verificarea pe teren se poate realiza de către entitățile care instrumentează 

cererea de finanțare. respectiv: 

1. GAL LMJ 

2. CRFIR 

3. AFIR la nivel central - pentru proiectele incluse în eșantionul de verifi-

care prin sondaj. 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în 

anexe tehnice și administrative al Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu 

elementele existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea 

anumitor criterii de eligibilitate evidențiate în etapa verificării administrative prin 

comparație cu realitatea de pe teren, pentru a se obține o decizie rezonabilă 

privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 

 

3.3.4 Verificarea criteriilor de selecție  

Proiectul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant 

în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul 

ghid.  

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare 

În urma verificărilor privind evaluarea generală a proiectului, pot exista 

următoarele situații: 

1. proiectul este eligibil și selectat; 

2. proiectul este eligibil și neselectat; 

3. proiectul este neeligibil; 

4. proiectul este neconform   
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3.3.5 Selecția proiectelor 

Alocarea financiară publică aferentă perioadei de depunere, criterile de selecție, 

punctajele de selecție, criteriile de departajare și pragul minim sunt stabilite prin 

prezentul Ghid al Solicitantului. 

În Anunţul de Lansare al apelului de selectie sunt prezentate: alocarea, intervalul 

de depunere a proiectelor, pragul minim de selectie si alte informații generale. 

La depunerea proiectului, solicitantul completează în Cererea de Finanţare câmpul 

aferent punctajului estimativ (autoevaluare). 

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul minim 

corespunzator sesiunii respective se va întocmi un raport de selecție. 

1. În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma 

disponibilă pentru sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tu-

turor proiectelor depuse, un Raport de Selectie Intermediar în care vor fi 

menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și 

cele retrase, valoarea acestora, denumirea solicitantului, iar pentru proiec-

tele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

Acest raport se publică pe site-ul GAL iar solicitanții sunt contactati telefonic in 

ziua lucratoare urmatoare si invitati la sediul GAL LMJ pentru a li se aduce la 

cunostiinta, Notificarea de eligibilitate / neeligibilitate a proiectului. În cazul în 

care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi 

indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care 

au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, 

Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie, în cadrul alocării disponibile. Se intocmeste Raportul de Selectie Final. 

Acest raport se publică pe site-ul GAL iar solicitanții sunt contactati telefonic si 

invitati la sediul GAL LMJ pentru a li se aduce la cunostiinta Notificarea cererilor 

de finanțare selectate / neselectate. În cazul în care un proiect este declarat 

neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate 

punctajele obținute pentru fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au 
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condus la neselectarea proiectului. În cazul în care proiectul este selectat, 

Notificarea de selecție va menționa punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de Selectie Final se convoacă 

Comitetul de Selecție al GAL. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să verifice daca proiectul ce urmează a primi 

finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar 

al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe 

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

Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor 

sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a 

conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele 

depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau 

unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 

comitetului respectiv. 

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de 

departajare, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează 

proiectele în funcție de modul de departajare și aprobă proiectele care se 

încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de Selecție Final. 

Pentru validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți minim 50%+1 din cei 

9 membri ai Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și 

societatea civilă, iar raportul urban să fie sub 25% și rural peste 75%. 

Solicitanții au dreptul de a contesta atat neeligibilitatea cat si selectia în termen 

de 5 zile calendaristice de la data publicării Raportului de Selectie Intermediar pe 

site-ul GAL. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri 

doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de 

eligibilitatea si/sau selectia proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată 

eligibilă/valoarea si/sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul 

depus. 

Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, 

care întocmește un Raport de contestații. 
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Termenul de analizare al contestatiei este de 5 zile calendaristice de la data 

ultimei contestaţii înregistrate.  

Dupa solutionarea contestatiilor se procedeaza la publicarea Raportului de Selectie 

Final. 

Raportul de Selecție Final aprobat de Comitetul de Selectie al GAL se publică pe 

pagina web GAL, iar solicitanții sunt contactati telefonic si invitati la sediul GAL 

pentru semnarea Notificarii de selecție finală. 

Suma rămasă la finalul unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea 

publică totală a proiectelor depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de 

depunere. 

ATENȚIE! 

Fiecare solicitant poate depune maxim o Cerere de Finanțare / sesiune. 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată 

cu Cererea de Finanțare. Solicitanții vor putea să redepună o singură dată 

proiectul în cadrul unei sesiuni și numai după retragerea prealabilă a acestuia. 

Beneficiarii au la dispoziție 5 zile calendaristice pentru depune contestații cu 

privire la rezultatul selecției, din momentul primirii notificării privind 

eligibilitatea / neeligibilitatea Cererii de Finanțare depuse/ afișarea raportului 

intermediar.   

ATENȚIE!  

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 

ROF cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării 

sesiunii, publicat pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.   

2. Evaluarea crietriilor de selecție și stabilirea punctajului 

Verificarea criterilor de selecție și a punctajelor se va face de către membrii 

Comitetului de Selecție constituit la nivelul GAL, în urma raportului de evaluare 

elobart de experții evaluatori GAL LMJ. 

După finalizarea evaluării generale a proiectului, la nivelul GAL se va întocmi și 

aproba Raportul de Selecție Intermediar, care va include: proiectele eligibile 



	

	 40	

selectate, proiectele eligibile neselectate, neeligibile, neconforme și proiectele 

retrase, după caz. 

3. Depunerea și soluționarea contestațiilor  

Pentru depunerea contestațiilor, solicitanții au la dispoziție 5 zile calendaristice 

da la data publicării Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL: 

www.galluncamuresuluidejos.ro. Contestațiile trimse după expirarea termenului 

prevăzut vor fi respinse. 

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL LMJ sau se transmit 

prin poștă/curierat la adresa Judet Arad, oraș Pecica, str. 2, nr. 132, cod poștal 

317235, cu confirmare de primire. La depunere, contestaţiile vor primi un număr 

de înregistrare. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea si/sau 

selectia proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea 

si/sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Contestaţiile depuse vor fi analizate de alte persoane decat cele implicate in 

procesul initial de evaluare. Termenul de analizare al contestatiei este de 5 zile 

calendaristice de la data ultimei contestaţii înregistrate. 

După analizarea contestațiilor depuse, Comisia de Contestații întocmește Raportul 

de contestatii. 

În baza Raportului de contestații și a Raportului de Selectie Intermediar, se va 

intocmi Raportul de Selectie Final care va fi aprobat de Comitetul de Selectie al 

GAL. 

3.4 Contractarea și implementarea proiectului 

Contractarea Cererii de Finanțare se va realiza la nivelul CRFIR (după caz) iar 

toate etapele ulterioare acesteia, se vor derula conform procedurilor elaborate de 

către AFIR (www.afir.info). 

Toate informațiile privind contractarea, implementarea și plata proiectelor vor fi 

detaliate în manualul de procedură pentru autorizarea plăților, elaborate de către 

AFIR.	
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3.5 Achizițiie 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se 

încadrează proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, 

precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru 

beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați 

ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante. Nerespectarea de către 

beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă la 

contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de 

servicii, lucrări sau bunuri. 

 

3.6 Plata 

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

GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL 

va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. Beneficiarii au obligatia 

de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L conform 

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile 

ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor 

avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. Dosarul Cererii 

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

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

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

documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către 

GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de 

proiect). 

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

GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va 

fi analizată 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 
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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. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative 

prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se 

regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. Pentru proiectele aferente 

Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 

prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează 

scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea 

de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, 

Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe 

site-ul AFIR (www.afir.info). 

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

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

corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de 

procedură și a Ghidului de implementare. 

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

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

informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

Capitolul 4 - INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 
 
 
4.1 Documente necesare întocmirii cererii de finanțare 
 
1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original). 
2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă: 
A) Documente pentru terenul agricol:  
þ documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de 
notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
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irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de no-
tar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),  
şi/ sau 
þ tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi 
perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de ar-
endare valabile la data depunerii Cererii de finanţare)  
şi/ sau  
þ contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de 
adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor con-
tractuale, respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi 
alte clauze;  
şi/ sau 
þ contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia 
suprafata de teren a fost data temporar in administrare/folosinţă 
şi/ sau 
þ  document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune 
şi/ sau 
þ documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ 
contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de 
finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ 
stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.  
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor 
pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie 
să fie valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu 
excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde per-
ioada minimă este de 10 ani. 
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, 
concesiune) trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la 
momentul depunerii Cererii de finanţare. 
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și 
a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții mon-
taj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă 
egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.  
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele 
solicitate sunt următoarele: 
a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare: 
þ documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de pro-
prietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic 
notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;  
b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare: 
þ documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de pro-
prietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de 
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ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moşten-
itor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;  
sau  
þ documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune.  
În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu ca-
racter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și com-
pletările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprie-
tarului de drept.  
În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja 
existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea 
dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează: 
- documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de 
schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească, lege sau drept de creanţă asupra construcției dobândit 
prin: concesiune, comodat, locaţiune. 
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile 
se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de 
arendare (conform Codului Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare). 
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea 
obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de 
gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii 
de finanțare documente care să ateste proprietatea/ dreptul de folosință 
pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd. 
Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de 
plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate 
prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu 
modificări care necesită autorizarea lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare. 
B) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine: 
 
þ documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stu-
pinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 
30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;  
Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine ex-
istente în cadrul exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a Cere-
rii de finanțare și a Cererii de plată.  
 
þ paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă 
este cazul.  
 
C) Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie 
actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de 
folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate 
asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în 
captivitate în cadrul exploataţiei), cu menţiunea „Conform cu originalul”. 
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D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de 
Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 
finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ 
concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate 
categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul 
exploataţiei), cu menţiunea „Conform cu originalul”. 
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situaţia 
curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz 
însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 
3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul în care 
solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară: 
a) Pentru societăţi comerciale: 
þ Bilanţul (cod 10);  
þ Contul de profit şi pierderi (cod 20);  
þ Datele informative (cod 30); 
þ Situaţia activelor imobilizate (cod 40);  
ȘI/ SAU  
þ Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, 
care nu au avut activitate).  
Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor 
documente. 
b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale: 
þ Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);  
Și/SAU 
þ Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de ve-
nit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), în cazul solicitanților care în anii „n”și 
„n-1”, sunt autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ul-
terioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.  
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 
înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente. 
4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ 
asociat majoritar/ administrator); 
5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se 
desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) 
care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv 
pe termen lung (de cel puțin 6 ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce 
priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul 
exploataţiei respective; 
6. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii 
familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de iden-
titate, alte documente relevante), daca este cazul; 
7. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certifica-
tului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis 
în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea 
învăţământului minim:  
Pentru eligibilitate: 
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þ documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase  
8. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca 
fiind exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, daca proiectul o cere; 
9. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor 
genetice autohtone 
þ în cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:  
· facturii fiscale de achiziție a seminței certificate;  
· documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea „sămânţă 
admisă pentru însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „sămânţă 
admisă pentru însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „Necesar 
propriu” şi „Interzisă comercializarea”/ documentului de calitate şi conformitate 
al furnizorului/ oricărui alt document echivalent documentelor menţionate emis 
într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă 
conform Deciziei Consiliului 2003/ 17/ CE/ etichetei oficiale;  
· Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie 
privind soiurile autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)  
Sau 
· Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 
privind soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de 
sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri (conform Secțiunii F din 
Cererea de finanțare).  
Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Ro-
mania - ISTIS  
þ în cazul raselor autohtone de animale se va ataşa:  
· Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Aso-
ciațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi 
menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de 
ANZ;  
· Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie 
privind rasele autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)  
sau 
· Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie 
privind rasele autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de 
sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii (conform Secțiunii F din 
Cererea de finanțare).  
10. Anexa Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării 
Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru 
proiect (dacă este cazul). 
 
4.2 Lista docuemntelor disponibile pe site-ul GAL 
Dosarul CERERII DE FINANŢARE: 

Ø Cererea de finanțare – (document care reprezintă solicitarea 
completată electronic pe care solicitantul o înaintează GAL în vederea 
obţinerii finanţării);   

Ø Anexa 1 Studiul de Fezabilitate  
Anexa 2-  Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii. 
De asemenea, în pagina de internet a GAL-LMJ, www.luncamuresuluidejos.ro, 
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puteţi consulta şi descărca: 
Ghidul Solicitantului M2.2.  
Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative  
Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice  
Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM)  
Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015  
Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola  
Anexa 7 areale STP 4.1a  
ANEXA 8 Codul de bune practice Agricole dec 2016  
Anexa 9 Specificatii Tehnice Costuri standard 4.1a  
Anexa 12 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 
Continut PROIECT cadru infiintare plantatie 
Valori costuri standard si contributie in natura sM4.1a 
Fisa masurii 2.1. (2A) 
Fisa de evaluare generala a masurii 2.1. (2A) 
Formulare specifice 
Ghidul de implementare sM19.2 
Manualul de procedura sM19.2 
Manual de Procedura GAL 
 
4.3 Diționarul de termeni și condiții 
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală 

/întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

v Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individ-

uală /întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a înche-

iat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin 

FEADR; 

v Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care po-

tenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a pro-

iectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 

v Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 

înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a pu-

nerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu ex-

cepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelu-

crători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă 

vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către 

consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară 

în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

v Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obliga-

torie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o uti-
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lizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată re-

prezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, varia-

bil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre 

finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea 

publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă 

a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în 

cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru con-

tribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit 

bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fon-

durile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile 

contractării unui credit bancar sau nebancar; 

v Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor 

de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene 

şi a Guvernului României; 

v Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare 

(tăiere frunze, tulpini și rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-

zvântare, curățare, ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confun-

da cu deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea produselor 

agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, sparg-

ere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire 

a produselor agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în 

stare proaspătă sau pentru industrializare; - 

v Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solic-

itant aşa cum sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de Finanţare şi Con-

tractul de finanţare pentru FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită fi-

nanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi 

pentru selectarea proiectului în vederea contractării; 

v Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine 

stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea 

suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a ter-

enurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, 

fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe 
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unități de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi 

agricole şi gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și 

economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de 

producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică 

a exploatației agricole 

înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea jurid-

ică și economică a acesteia. 

v Fişa submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obi-

ectivele submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, 

menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; 

v Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în 

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria 

de finanţare a submăsurii 4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt 

nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiec-

tului aprobat de AFIR; 

v Investiţii colective – Investiții realizate de către cooperative, grupuri de 

producători sau de parteneriate sprijinite prin intermediul M16, legate de asig-

urarea cooperării între producători/membri, prin promovarea unor investiții în fa-

cilități comune, mai eficiente și profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructură 

și altele. Aceste investiții vor deservi interesul membrilor din cadrul cooperative-

lor, grupurilor de producători sau parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16. 

v Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cu-

prinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe 

amplasamente noi, lucrarile pentru construcţiile existente cărora li se schimbă 

destinaţia sau pentru construcţii nefuncționale/dezafectate; 

v Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul 

aceleași unități implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și 

manipularea produselor agroalimentare de la productia primară până la comer-

cializare, 

v Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde 

lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea 

sau extinderea construcţiilor existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu au-

torizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv uti-
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larea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei exploatații 

agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel 

de fermă/unitate de producție; 

v Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau 

modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună 

alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depu-

nerii proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului 

agricol), extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de 

producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN. 

v Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, for-

mate din arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habi-

tatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes co-

munitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările co-

munitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă 

protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu 

reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice); 

v Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eli-

gibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fon-

durilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 

v Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care regle-

mentează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uni-

unea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază 

preţuri comune și organizări comune de piaţă; 

v Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 

651/2014 ”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care 

are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activi-

tăților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui 

produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

v Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de pro-

duse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se 

efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi 
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asimilate producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înfi-

ințare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, plase antigrindină și antiploaie, 

drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și 

plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, produc-

erea de energie regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum pro-

priu, depozitare produse agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării 

care este considerată procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni care nu 

modifică natura produselor agricole. 

v Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este 

mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit 

din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri 

/submăsuri/componentă (alocare distinctă) 

v Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în rela-

tiacontractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare; 

v Sămânţă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminţe, fructe, 

material săditor produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării ori 

pentru producţia deconsum alimentar sau industrial. Materialul săditor înseamnă 

materialul de înmulţire şi plantare compus din: plante, părţi ale plantei, inclusiv 

portaltoii, destinate înmulţirii şiproducţiei de plante destinate plantării. 

v Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, ser-

vicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul 

manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și 

privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

v Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, 

servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată 

în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neel-

igibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; 

cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul pro-

iectului; 

v Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru 

bunuri, servicii, lucrări; 

v Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de lic-

itație, respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de refer-
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ință, publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR 

a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără mon-

taj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui 

contract de achiziție; 

v Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în 

urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către 

beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehno-

logice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea 

unui contract de achiziție; 

v Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul 

FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei 

de monitorizare a proiectului. 

v Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de benefi-

ciarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depu-

nerii ultimei tranșe de plată.” 

v AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu person-

alitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul 

AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din 

punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

v APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică sub-

ordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile euro-

pene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură; 

v CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură or-

ganizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

v OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organi-

zatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 

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

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Co-

mune. 

v MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia 

va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care re-

spectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

v ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimen-

telor; 

v DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

v DSP – Direcția de Sănătate Publică; 

v - „/” – în accepțiunea acestui document, bara oblică reprezintă un semn de 

punctuație 

echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”); 

exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extin-

dere”. 

 
4.4 Legislația europeană și națională aplicabilă 

Legislaţia europeană  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILI-

ULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

European Agricol pentru Dez-voltare Rurală, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dez-voltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fon-dul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamen-tului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI din 3 martie 2014 de 

completare a Regu-lamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a unor dis-poziții comune privind Fondul european de dez-

voltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri mari-

time, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul euro-

pean pentru pes-cuit și afaceri maritime; 

REGULAMENTUL nr. 215/2014 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE a Regula-

mentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire 

a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
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social european, Fondul de coeziune, Fondul eu-ropean agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, pre-cum şi de stabili-

re a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fon-

dul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afac-

eri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele 

legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în ca-

drul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile 

structurale şi de investiţii europene; 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILI-

ULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regu-

lamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind sprijinul pentru dezvoltare ru-rală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 

2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consili-ului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvol-tare rurală (FEADR); 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILI-

ULUI din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea 

politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) 

nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul 

Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea 

plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al 

sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității 

REGULAMENTUL (UE) nr. 908/2014 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regula-mentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea finan-
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ciară, verificarea conturilor, normele referitoare la con-troale, valorile mobiliare 

şi transparenţa; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 

2014 de sta-bilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de 

administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi eco - condiţionalitatea; 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 AL PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL din 

17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 

73/2009 al Consiliului; 

Legislaţia naţională  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de imple-

mentare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvol-tare Rurală și de la bugetul de stat, cu 

completarile si modificarile ulterioare; 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 

2 din Legea nr. 36/1991 privind so-cietăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură; 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor 

interprofesionale pentru produsele agroalimentare, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale, cu modi-ficările și completările ulterioare;  

Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România 

Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulteri-oare; 

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii au-

tonome și societăți comerciale; 
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Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricul-

tură, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, cu modificările și 

completările ul-terioare;   

Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor 

de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată prin 

Legea nr. 338/2005, cu modi-ficările și completările ulterioare;     

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările și completările ulteri-

oare;     

Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modi-

ficările și com-pletările ulterioare; 

Ordinul Ministerul Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodolo-

giei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi 

private; 

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi pri-vate asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului – cadru al docu-

mentației tehni-co-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii 

și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 

lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;  

HOTĂRÂRE nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al docu-

mentaţiilor tehni-co-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii fi-

nanţate din fonduri publice 

Ordinul MMGA nr. 662/2006, privind aprobarea Procedurii și a competențelor de 

emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărirea apelor; 

Ordinul MMDD/MADR nr. 1552/743/2008, pentru aprobarea listei localităților pe 

județe, unde există surse de nitrați din activități agricole; 

Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar 

grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în 

sectorul fructe și legume; 

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 

comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înreg-
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istrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridi-

ce , cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, con-servarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

prin Legea nr. 49/2011, cu modi-ficările și completările ulterioare;  

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi com-pletările ulterioare. 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind revenirea, constatarea și 

sancționarea ne-regulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene 

Ordonanța Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare 

derulării proiec-telor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dez-

voltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 332/2013; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dez-

voltarea şi susţi-nerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al 

fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 

privind unele măsuri pentru dezvol-tarea şi susţinerea fermelor de familie şi facili-

tarea accesului la finanţare al fermierilor; 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor eu-

ropene ne-rambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit şi politicii maritime inte-grate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru peri-oada de programare 2014-2020 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. 


