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Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 11/1C „Acţiuni de informare şi transfer de 

cunoștințe” 

 

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex 

pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specific PNDR 2014-2020 și SDL 

GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naționale și europene. 

Prevederile aferente ghidului solicitantului se aplică în mod corespunzător. Sunt prezentate 

regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de inveștiții, precum și 

modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, 

conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 

documentele, avizele și acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanțare, al 

Studiului de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al Contractului de Finanțare, precum și alte 

informații utile întocmirii preoiectului și completării corecte a documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că 

ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din 

Ghidul Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul 

investițiilor finanțate prin PNDR 2014-2020 și SDL GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-

Sărățeni. 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 

modificărilor legislative naționale și europene sau procedurale, astfel vă recomandăm ca până 

la data limită de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a 

proiectelor, să consultați periodic pagina de internet www.leadertarnavamica.ro, pentru a 

urmări eventualele modificări.  

De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, legate de 

completarea și pregătirea Cererii de Finanțare direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-

mail sau prin pagina de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Oraș: Sângeorgiu de Pădure, Pța. Rhedey Claudia, nr. 1, Jud. Mureș 

 

www.leadertarnavamica.ro 

kktt.leader@gmail.com 

www.facebook.com/Gal Tarnava Mica Balauseri-Sarateni 

0786899072,0786899073,0786899074,0786899075 

 

http://www.tarnava-mare.ro/
http://www.tarnava-mare.ro/
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CAPITOLUL 1 – PREVEDERI GENERALE 

CAPITOLUL 1.1 DESCRIEREA MĂSURII 

 

În cadrul măsurii „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, trebuie să se deruleze 

activităţi de instruire şi alte tipuri de activităţi pentru a îmbunătăţi potenţialul uman al 

persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol şi alimentar, manageri în agricultură şi 

IMM-uri cu activitate în zonele rurale. Prin analiza SWOT s-a identificat lipsa de competenţă a 

întreprinzătorilor în cea ce priveşte dezvoltarea micro-întreprinderilor.(T) 

Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare pot lua mai multe forme cum ar fi cursurile 

de instruire, workshop-uri, activităţi demonstrative şi acţiuni de informare(O). Aceste acţiuni 

trebuie să fie implementate pentru a aborda nevoile identificate în teritoriu(W). Aceste 

activităţi sunt cruciale pentru a promova creşterea economică şi dezvoltarea în zonele rurale 

şi pentru a îmbunătăţi sustenabilitatea, competitivitatea, eficienţa resurselor şi 

performanţele de mediu în întreprinderile agricole. 

Măsura contribuie la instruirea unui număr cât mai mare de fermieri şi întreprinzători(S). 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

• (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii. 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

• dezvoltarea mentalităţii localnicilor; 

• dezvoltarea gradului de cunoaştere a metodelor utilizate în UE; 

• desfăşurarea activităţilor specifice într-un mod cât mai benefic teritoriului, mediului, 

etc. 

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală 

al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C  Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții 

și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Caracterul inovativ derivă din faptul că vor fi organizate activităţi de informare şi workshop-
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uri cu teme care nu au mai fost diseminate în teritoriul GAL (ex. reglementări cu privire la 

conformarea unităţilor agricole la condiţiile impuse de legislaţia europeană cu privire la 

mediu, etc.). 

Măsura contribuie la protecţia mediului prin obligativitatea folosirii materialelor reciclate şi 

reciclabile la acţiunile de informare şi transfer de cunoştinţe. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  - 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin participarea la activităţile de informare şi transfer de cunoştinţe, fermierii şi 

întreprinzătorii vor dispune de noi cunoştinţe în domeniu pentru dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor şi pentru creşterea nivelului de competitivitate. 

 

CAPITOLUL 1.2 DEPUNEREA PROIECTELOR  

Proiectele se vor depune la sediul GAL din Sângeorgiu de Pădure, Pța Rhedey Claudia nr 1. 

Perioada de depunere a proiectelor va fi specificată în Apelurile de Selecție postate pe site-ul 

www.leadertarnavamica.ro, la sediul primăriilor din teritoriul GAL, precum și la sediul GAL. 

Pentru sesiunea 2/2021 perioada de depunere va fi cuprinsă între 13.08.2021-23.08.2021 

Alocarea pe sesiune va fi specificată în Apelurile de Selecție postate pe site-ul 

www.leadertarnavamica.ro, la sediul primăriilor din teritoriul GAL, precum și la sediul GAL. 

Pentru sesiunea 2/2021 alocarea financiară a Măsurii 11/1C  este de 26280,40 Euro. 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 30 

puncte. 

  

http://www.leadertarnavamica.ro/
http://www.leadertarnavamica.ro/
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 CAPITOLUL 2- PREZENTAREA MĂSURII 

2.1 CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiari direcți:  

Entităţi private: Furnizori de formare profesionala de pe teritoriul României 

- ONG-uri 

- Întreprinderi individuale 

- Întreprinderi familiale 

- Persoane fizice autorizate 

- Micro-entități, întreprinderi mici 

 

2.2 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII/DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

Solicitantul este eligibil dacă: 

• Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/ 

schimburi de experienţă şi de bune practici în domeniul agricol/economic trebuie să 

facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni; 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activităţi specifice domeniului de 

formare profesională;  

• Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 

• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcţi; 

• Solicitantul foloseşte materiale reciclate sau reciclabile în cadrul activităţilor. 

 

2.3 CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

În cadrul măsurii 11/1C „Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” se acordă sprijin 

pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități 

demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de 

competențe pot include cursuri de formare şi workshop. În cadrul acestei măsuri, sprijinul se 

acordă în beneficiul persoanelor din sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, 

întreprinzătorilor. Beneficiarii sprijinului sunt furnizori de servicii de formare sau de alte 

servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.  

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

• Cursuri de formare 

• Workshopuri 

• Activități demonstrative 

• Acțiuni de informare 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive. 
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CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 

• Îndemnare profesională (Formare specifică pentru dobândirea unor aptitudini 

profesionale şi cunoaşterea specificului şi exigenţelor ale unei unităţi sau al unui 

singur domeniu de activitate);  

• Schimburi în agricultură pe termen scurt privind managementul fermelor; 

• Vizite la ferme. 

 

2.4 SELECȚIA PROIECTELOR 

Criterile de selecție sunt în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în conformitate 

cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de contribuția adusă la 

îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. La selecția proiectelor se vor 

respecta prevederile descrise în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la 

GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, disponibilă pe site-ul 

www.leadertarnavamica.ro la secțiunea: Utile >> Proceduri de lucru GAL. 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1 Informările promovează noi tehnologii în domeniul 

agriculturii şi întreprinderilor1; 70 

2 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a 

femeilor şi grupurilor dezavantajate. 

 

30 

Total: 100 

 

Pentru această măsură pragul minim de punctaj este de 30 puncte. 

 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile art. 

49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai 

bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de: 

 

1.  Număr persoane instruite. Solicitantul care se angajează că va instrui un număr mai mare 

de persoane va fi avantajată. 

 

                                                           
1 Prin noi tehnologii se înțeleg tehnologii care sunt folosite de cel mult 3 ani, și care nu se regăsesc pe teritoriul GAL 
Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 

http://www.leadertarnavamica.ro/
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În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea 

finală se va face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare 

vor avea întâietate. Pentru această măsură pragul minim de punctaj este 30 de puncte. 

 

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

Proiecte finantate prin FEADR. Numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a 

proiectelor ce poate avea loc anual este stabilit de GAL. Anunțul va fi postat pe pagina web a 

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni (www.leadertarnavamica.ro), va fi publicat în mass-

media şi va fi afişat la sediul GAL, la sediile Primăriilor partenere.  

 

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

aproba Raportul de evaluare. Solicitanţii, după consultarea Raportului de evaluare, au 

posibilitatea de a depune contestaţii. . 

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 

pe site-ul GAL a Raportului de evaluare a proiectelor. Contestaţia depusă trebuie să fie 

însoţită de Notificare şi de documente justificative. 

 

Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de Contestații a GAL. 

 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit. 

 

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

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

 

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către președintele Comitetului de 

Selecție şi are în componenţă membrii GAL. Rolul Comitetului de Selecţie este de a face 

propuneri către GAL pentru finanţarea proiectelor pe baza listei primite de la GAL, după cum 

urmează: 

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

11/1C în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a 

tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru 

finanţare care se supune aprobării peședintelui GAL; 

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

11/1C în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu 

punctajul acordat şi realizează selecţia în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul sumei alocate. 

 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de: 

 

1.  Număr persoane instruite. Solicitantul care se angajează că va instrui un număr mai mare 

de persoane va fi avantajată. 

 

http://(www.leadertarnavamica.ro/
http://www.leadertarnavamica.ro./
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În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea 

finală se va face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare 

vor avea întâietate. Pentru această măsură pragul minim de punctaj este  30 de puncte. 

 

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un 

Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării președintelui 

GAL/membru CD mandatat. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără 

finanţare. 

 

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse, în 

cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor 

beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. In cazul ultimului apel de 

selecție pentru această măsură se poate întocmi un Raport de selecție suplimentar pentru 

proiectele rămase fără finanțare dacă vor fi fonduri în cazul retragerii unor proiecte selectate 

spre finanțare sau declararea unor proiecte ca neeligibile de către AFIR sau suplimentării 

sumelor pentru măsura respectivă prin realocare de fonduri. 

 

Aprobarea președintelui GAL/membru CD mandatat reprezintă decizia finală asupra selecţiei 

proiectelor depuse şi finanţarea lor. 

 

2.5 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  

Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv și 

importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă.  

Intensitatea sprijinului va fi de: Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% 

din ajutorul public nerambursabil. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 
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CAPITOLUL 3- ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.  

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la 

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

cadrul PNDR 2014 – 2020 și SDL GAL TMBS, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 

226/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE  

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 4 din prezentul Ghid, legate 

într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.  

Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi 

este disponibil în format electronic, la adresa www.leadertarnavamica.ro 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.  

 

3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare  

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

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

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

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.  

Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate 

Cereri de Finanţare completate de mână.  

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul 

de evaluare a acesteia.  

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul 

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

în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.  

Atenţie !  

Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de 

formă în completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea depunerii unei 

cereri de finanțare în care informația să fie explicită, completă și conformă cu realitatea. 

3.1.2 Depunerea dosarului cererii de finanțare 

Dosarul Cererii de Finanțare cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele 

atașate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanțare). 

Un exemplar original și o copie a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) si 

cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la GAL Târnava Mică-

Bălăușeri-Sărățeni. 
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Important! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate, ca și a 

tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea 

conform listei documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul” etc.), 

înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în 

fișiere format PDF.Denumirile fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * 

: < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de 

caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de 

caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de 

caractere. Piesele desenate care depasesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în format 

.pdf,la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele originale 

din Cererea de Finanțare. 

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

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

legalizată (în original) al responsabilului legal, la GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, 

înaintea datei limită care figurează în licitația de proiecte. Solicitantul trebuie să depună 

Cererea de finanțare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original și 1 

copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu 

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

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

Dosarului cererii de finanțare în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

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

bilanț contabil vizat de administrația financiară), copiile trebuie să conțină mențiunea 

„Conform cu originalul” și să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

 

3.1.3  Verificarea dosarului cererii de finanţare de către GAL 

A.  Verificarea conformităţii Cererii de finanţare 

 

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

„Fişei de verificare” . 

 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: 

-    dacă este corect completată; 

-    prezentată  atât în format tiparit cât şi în format electronic; 

-    dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: 

un original şi o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul) 

 

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

neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de 

finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-GAL, dar care, cu ocazia 

verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare. 

 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. 
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Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), 

pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau să i se explice cauzele 

neconformităţii.  

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţă prin semnatură fişa de verificare a 

conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. 

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

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

După verificare pot exista două variante: 

    Cererea de finanţare este declarată neconformă; 

    Cererea de finanţare este declarată conformă; 

 

Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la urmatoarea etapă de 

verificare. 

 

B. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 

 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către experții GAL. 

 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 

-    verificarea eligibilităţii solicitantului; 

-    verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie; 

-    verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 

 

ATENŢIE!   GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni îşi rezervă dreptul de a cere documente 

sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se 

constată de către GAL că este necesar. 

 

C.   Verificarea în teren a cererilor de finanţare 

 

Verificarea pe teren se realizează de către: 

 

OJFIR- pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii privați; CRFIR – pentru 

cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici; AFIR – nivel central - pentru 

cererile de finanţare verificate prin sondaj. 
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Pentru elucidarea unor neconcordanțe GAL poate efectua verificarea pe teren. 

 

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

şi administrative  cu elementele  existente  pe amplasamentul  propus.  Expertul compară  

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

birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

 

În urma acestor verificări pot exista două situaţii: 

 

    - proiectul este neeligibil; 

    - proiectul este eligibil şi va avea un punctaj. 

 

3.2 CONTRACTAREA FONDURILOR 

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data 

aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – 

CRFIR repartizează experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii 

procedurii de contractare.  

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor 

întocmi formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de 

finanţare” și vor notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile cu privire la semnarea 

angajamentelor legale. O copie a formularului va fi transmisă, spre știință, și către GAL.  

Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de 

Contract de Finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.leadertarnavamica.ro ), precum și 

formularele specifice proiectelor de servicii din secțiunea Formulare, anexă la Manualul de 

procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Pentru proiectele de servicii nu se va 

realiza monitorizarea ex-post. 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, 

în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele 

documente: 

- Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  

IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici 

documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

- Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor 

care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar; 

- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a 

proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), 

acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se 

prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului 

http://www.leadertarnavamica.ro/
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legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-

au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, 

că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se 

depun în cazul finanțării publice de 100%; 

- Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). 

După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, 

desemnat de șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea: 

• Contractului de finanţare (formular C1.1L); 

• Propunerii de angajare a unei cheltuieli; 

• Angajamentului bugetar individual. 

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, 

atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită 

prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși 

termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 

În termen de 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare 

semnării Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN 

CRFIR  declară contractul neîncheiat și va completa ,,Nota de constatare a neîncheierii 

contractului” - Formularul C1.16.1L, care va fi  aprobat de către Directorul CRFIR.  

În termen de două zile de la clasarea contractului ca „neîncheiat” de către expertul din 

cadrul  CE SLIN CRFIR, în situaţia în care au fost deja angajate valori prin înregistrarea 

contabilă a Propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a Angajamentului bugetar individual se 

va repeta completarea acestor documente dar cu semnul minus şi vor fi vizate de către CCFPP 

printr-o Adresă de transmitere internă semnată de către Directorul CRFIR. În maximum 2 

(două) zile de la expirarea termenului/noului termen de prezentare a solicitantului, expertul 

din cadrul CE SLIN CRFIR va anunţa serviciile şi direcţiile operaţionale de faptul că acesta a 

renunțat la ajutorul financiar, respectiv:   

• Expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CMIT de la nivelul CRFIR; 

• SLIN - OJFIR;  

• Direcția Asistență Tehnică, LEADER si Investitii Non – agricole  – Serviciul LEADER. 

Experţii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi  de la experţii cu atribuţii de 

contractare de la nivel regional notele de aprobare a încetării contractelor, precum şi notele 

de neîncheiere a contractelor de finanţare. După primirea acestora, în aceeaşi zi, expertul 

responsabil cu monitorizarea le va scana şi le va transmite electronic către Serviciul 

Monitorizare, Evaluare şi Raportare, de la nivel central, la adresa de e-mail: 

monitorizare@afir.info. 

mailto:monitorizare@afir.info


14 
 

Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual/  

întocmirea dezangajărilor bugetare 

Pentru realizarea acestor activități, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta 

formularele și metodologia privind întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a 

angajamentului bugetar individual  sau, după caz,  de întocmire a dezangajărilor bugetare în 

conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și 

contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și 

schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01). 

Elaborarea Contractului de finanțare  

Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare a Contractului de finanțare, 

expertul SLIN - CRFIR verifică confirmarea de primire de către beneficiar a Notificării E 6.8.3L 

emisă de CRFIR și se asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul 

E6.8.3L au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractantă în termenele menționate în 

cuprinsul acesteia și sunt conforme.  

În cazul în care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul 

E6.8.3L, se întocmește „Nota de constatare a  neîncheierii Contractului de finanțare“ - 

C1.16.1L și se înştiintează expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. 

Aceste informații sunt evidențiate și în Registrul C1.13L privind situația contractului de 

finanțare care se regăsește completat în fileserver la nivelul fiecărui CRFIR. 

Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului – cadru disponibil în Manualul de 

procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01. De asemenea, formularul C 

1.16.1L se va prelua din același Manual de procedură. 

Înainte de întocmirea angajamentelor financiare şi încheierea angajamentului legal, experţii 

din cadrul CE SLIN CRFIR consultă Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezintă o bază de 

date unică, permanent actualizată care oferă o evidenţă clară a tuturor debitelor 

înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legatură cu fiecare debit în parte 

(recuperare, modificare, anulare). Registrul Debitorilor este ţinut în format electronic şi 

poate fi accesat de către experţii  de la nivel judeţean/regional/central, autorizaţi în acest 

sens. 

Expertul CE SLIN CRFIR procedează la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2 

(printscreen) și consemnează concluzia consultării registrului în Formularul C1.4L - ,,Fişa de 

verificare a Contractului de finanţare”. 

Expertul CE SLIN CRFIR completează Contractul de finanţare, în baza următoarelor 

documente:  

• Cererea de finanţare;  

• Dosarul administrativ al cererii de finanțare;  

• Raportul de evaluare aprobat de către Directorul General Adjunct CRFIR; 
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• Lista Cererilor de finanţare eligibile; 

• Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L. 

 

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil, conform 

Raportului de evaluare, două exemplare ale Contractului de finanţare în limba română şi două 

exemplare din anexele acestuia. Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de 

finanţare acelaşi număr cu cel din Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se 

va scrie codul C în locul codului înscris în Raportul de evaluare (codul reprezintă etapa în care 

se află cererea de finanţare). 

 

Pentru alocarea Codului Unic de Înregistrare, expertul CE SLIN CRFIR accesează programul 

informatic specific, care poate genera electronic codul RO. Urmare alocării Codului Unic de 

Înregistrare în Registrul Unic de Identificare, se listează documentul care atestă codul RO 

alocat noului solicitant înscris și ulterior informația se va transcrie în cadrul Contractului de 

Finanțare. 

Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul legal, expertul verifică dacă acesta 

are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea 

entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei 

juridice al solicitantului. În acest sens, expertul va verifica datele înscrise în cererea de 

finanțare coroborat cu actul constitutiv/statutul entităţii/persoanei juridice (Hotărârii de 

schimbare a reprezentantului legal).  

Contractul de finanţare, va avea ataşate următoarele anexe, documente care vor fi parte 

integrantă a acestuia, având aceeași putere juridică: 

 

Anexa I Prevederi generale  

Anexa II Bugetul indicativ  

Anexa III Cererea de finanțare  

Anexa IV Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul 

Sub-măsurii 19.2 

Anexa V Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR  

Anexa VI Materiale și activități de informare de tip publicitar 

 

Pentru Anexele IV – Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-

măsurii 19.2 și V – Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR vor 

fi preluate ultimele variante aprobate ale acestor Instrucțiuni elaborate la nivelul AFIR.  
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Expertul CE SLIN CRFIR verifică calculele aritmetice ale Bugetului, realizate în etapa de 

evaluare şi completează Anexa II – ,,Bugetul Indicativ” a Contractului de finanţare.  

Totodată, expertul CE SLIN CRFIR se asigură că valorile din angajamentul legal şi din 

angajamentele financiare (Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentul  bugetar 

individual) sunt transcrise corect. 

Pentru proiectele de servicii, cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare 

este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare 

a finanțării, respectiv anul semnării Contractului de finanțare, publicat pe pagina web a 

Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art.34, 

alin.(1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014 al CE. 

În formularul C 1.1L – ,,Contractul de finanţare”, la valorile în EURO, toate cifrele de după 

virgulă indiferent de valoarea lor se corijează la valoare întreagă prin scădere. Calculele 

matematice referitoare la conversia valorii EURO-LEU se fac prin diminuarea până la valoare 

întreagă. Aşadar în Contractul de finanţare, în cazul în care transformarea din EURO în LEI 

conduce la valori cu zecimale, se vor regăsi corijări în minus.  

În această etapă expertul CE SLIN CRFIR complează Formularul C1.1L - ,,Contractul de 

finanţare” şi Formularul C1.4L - ,,Fişa de verificare a Contractului de finanțare”, utilizată 

pentru a verifica dacă a fost realizată corect fiecare etapă procedurală. De asemenea, 

expertul CE SLIN CRFIR completează şi semnează formularul C1.14L - ,,Pista de audit pentru 

contractare”, document care reflectă etapa procedurală în care se află Contractul de 

finanţare, formular pe care semnează fiecare dintre reprezentanţii compartimentelor care 

avizează angajamentul legal. 

Simultan se instrumentează și formularul C1.4BL - ,,Fișa de avizare a Contractului de 

finanțare”, care va fi avizată de Consilierul juridic de la nivelul CJC - CRFIR în urma efectuării 

verificărilor specifice. Acest formular se va atașa la dosarul administrativ al Contractului de 

finanțare. 

3.3 AVANSURILE 

Pentru această Măsură nu se acordă avans. 

3.4 ACHIZIȚIILE 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum 

şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare. 

3.5 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ  

Beneficiarul va depune la GAL, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu 

Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea 

Contractului de finanţare. GAL va verifica Dosarele cererilor de plată la nivel de 

conformitate, urmând să fie transmise către CRFIR pentru verificarea eligibilității. 

http://www.ecb.int/index.html
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Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori 

în perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea 

duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va 

mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată. 

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

prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a 

depunerii Dosarelor Cerererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL, în trei exemplare pe suport de 

hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE 

DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare). 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme. 

3.6 MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Mecanismul de monitorizare a proiectelor contribuie la un aşa numit control asupra 

stadiului implementării acestor proiecte. Această activitate va fi realizată de către expertul 

în monitorizare şi de managerul de proiect.  

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 

utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 

ani de la data efectuării ultimei plăti. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 

ani, în situația sprijinului sumă forfetară cu respectarea prevederilor specifice din 

Reg.1303/2013. 
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CAPITOLUL 4 – INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

4.1 DOCUMENTE NECESARE   

1. Cerere de finanțare cu anexe 

2.1. Copiile SITUAȚIILOR FINANCIARE pentru anii ”n” și ”n-1”, unde ”n” este anul anterior 
anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administrația 
Financiară: 
a) pentru societăți comerciale: 

✓ Bilanțul (cod 10) 

✓ Contul de profit și pierderi (cod 20) 

✓ Datele informative (cod 30) 

✓ Situația activelor imobilizate (cod 40) 

și/sau 

✓ Declarația de inactivitate (pentru societățile înființate în anii ”n” și/sau ”n-1”, care 

nu au avut activitate) 

 

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanțare trebuie 

să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanțare este 

anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. 

Pot apărea următoarele situații:  

1) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul 

aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară 

solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.  

2) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar 

au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul 

va depune la dosarul Cererii de Finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii 

proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 

40, înregistrat la Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din 

exploatare  

b) pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:  

✓ Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13) 
sau  

✓ Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice. 
 

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu 
este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate. 

3. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții 
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care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 

programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

4.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

5. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului 

(cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației 

naționale în vigoare etc.) 

6. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare– în funcție de 

tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

7. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 

Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 

92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 

pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de 

lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are 

datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 

deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire. 

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

8. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de 

vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și 

din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 

îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

Se depun în situația în care serviciile/produsele nu se regăsesc în Baza de date AFIR 

9. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 

faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații. 

 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal 
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11. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că în cadrul acțiunilor 

din proiect va promova noi tehnologii în domeniul agriculturii și întreprinderilor (dacă este 

cazul) 

 

12. Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă că va promova 

instruirea tinerilor sub 40 de ani, a femeilor și a grupurilor dezavantajate. (dacă este cazul) 

 

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

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

zile lucrătoare de la data efectuării plății (Anexa 2 din Ghidul Solicitantului) 

 

14. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4 la GS) 

 

15. Alte documente relevante 

 

4.3 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI  

1. Cerere de finanțare cu anexele 

2. Declarații pe propria răspundere 

3. Fișa Măsurii 

4. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

4.4 DICȚIONARI DE TERMENI 

Analiza de risc – metoda tehnică de identificare a riscurilor posibile, care pot apărea în 

procesul de implementare a măsurilor finanţate prin FEADR; 

Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților și care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecție; 

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

financiar nerambursabil; 

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor 

nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR; 

Eşantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criteria prestabilite 

cu un scop bine definit; 

Expert formator - persoană fizică cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale 

specifice în domeniul instruirii, prin utilizarea de metode şi tehnici specifice, dovedite prin 

documente justificative în condiţiile legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului; 

Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă unitatea 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 terenurilor agricole în bune condiții 

agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația 
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poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, 

gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole; 

Fermier – persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent 

de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei 

naţionale, a cărui exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o 

activitate agricolă; 

Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

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

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

Partener – entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea 

unei propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014- 2020, în 

conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat semnat; 

Pista de audit – sistemul prin care se realizează trasabilitatea operaţiunilor şi care dă 

posibilitatea urmăririi tranzacţiilor din momentul iniţierii până în momentul în care se 

raportează rezultatele finale; 

Propunere de proiect – în contextul implementării PNDR 2014-2020, propunerea de proiect 

reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilit prin Ghidul 

solicitantului. Ulterior etapei de selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare 

sunt considerate proiecte. 

Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal 

solicitantul, respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcționare al entității 

care depune proiectul și care semnează Cererea de finanțare, respectiv Contractul de 

Finanţare sau persoana împuternicită, în condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin 

procură notarială; 

Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, 

care are în obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de 

proiect și depune cerere de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz, 

calitatea de lider; 

Tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care 

deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima 

dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau 

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot 

fi decontate prin FEADR; 

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

și/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizate la punctul 2.5. în 

prezentul ghid și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor fi luate în calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanțare publică și vor fi suportate integral, din punct de vedere 

financiar de către beneficiarul proiectului; 

Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru 

investiții/servicii; 

 

4.5 ABREVIERI 
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MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

DGDR AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), din cadrul MADR, responsabilă cu 

implementarea PNDR; 

CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CRFIR-Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

SFP – Serviciul de Formare Profesională; 

PFA – Persoană fizică autorizată; 

II – Întreprindere individuală. 

 

4.6 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ 

 

Legislație europeană 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare 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, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

al Consiliului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere 

a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Legislație Națională 

 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
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ulterioare; 

 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

IMPORTANT!!! Spațiul rural pentru măsurile LEADER, conform cap 8.1 din PNDR este 

definit în mod specific ca fiind format din UAT-uri commune și UAT orașe mici cu o 

populație de maxim 20000 locuitori. 

 


