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CAPITOLUL I – DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

1.1. Definiţii 

 

 

• Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 

familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR 

pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

 

• Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii 

finanţării nerambursabile; 

 

• Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 

 

• Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 

selectarea proiectului, în vederea contractării; 

 

• Fermier  înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației 

naționale, a cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la 

articolul 52 din TUE, coroborat cu articolele 349 și 355 din TFUE, și care desfășoară o activitate 

agricolă; (EU_Reg1307_2013_fermier activ, 2013) 

Fermier activ-fermier în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 

 

• Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii 

de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a submăsurii 4.2 și care 

nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea 

investiției conform proiectului aprobat de AFIR ; 

 

• Grup de fermieri – grupuri de agricultori, fermieri activi, care participă pentru prima dată la o 

schemă de calitate eligibilă ; 

 

• Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată ; 

 

• Participarea pentru prima dată la o schemă de calitate – perioada de maximum 3 ani de la data 

obținerii de către fermier/grupul de fermieri a certificatului de conformitate pentru produsul 
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agricol/alimentar obținut în cadrul schemelor de calitate, perioadă în care beneficiarul trebuie să își 

mențină certificarea neîntreruptă (viza anuală/certificarea organismului de certificare acreditat). 

 

• Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care 

îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu 

a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR 

 

• Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității 

Europene; 

 

• Produse alimentare – produsele alimentare care nu sunt produse agricole și care sunt enumerate 

în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului; 

 

• Scheme de calitate - modalitate de recunoaştere a calităţii produselor agro alimentare care au o 

caracteristică senzorială influenţată de aria geografică ; o modalitate de promovare a asocierii în 

sectorul agro-alimentar. 

 

• Schemă de calitate europeană – înseamnă sistemele instituite de titlurile II, III şi IV din 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, respectiv prin Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului din 28 

iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice; 

 

• Condiţia artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor 

avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea 

sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform 

prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 

• Pragul minim – reprezintă pragul sub care niciun proiect (Cerere de Finanțare) nu poate primi 

finanţare în cadrul unei măsuri; 

 

• Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin 

FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea 

eligibilă a proiectului; 

 

• 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 neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar 

integral de către beneficiarul proiectului; 

 

• Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări; 
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• Exploataţia agricolă (ferma) ‐ este o unitate tehnico-economică, de sine stătătoare ce îşi 

desfăşoară activitatea sub o gestiune unică și are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor 

agricole şi/sau activitatea zootehnică. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități 

de producție situate pe teritoriul României, utilizate pentru activități agricole și gestionate d un 

fermier; unitate de ine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței 

dwe muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); 

gestiuniea unică a exploatației agricole înseamnă că xistă o prsoană sau un grup de persoane care 

are răspundereab juridică și economică a acesteia. 

 

 

• Producție agricolă primară – conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale 

solului și ale creșterii animalelor, numerate în anexa 1 la tratat, fără a se efectua nicio altă 

operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole 

primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, 

plase antigrindină și antiplaoie, drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire 

culturi și plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatației agricole, producerea de 

energie regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum propriu, depozitare produse 

agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este considerată procesare), 

centrifugare și alte asemenea oprațiuni care nu modifică natura produselor agricole; 

 

• Produse primare înseamnă produse rezultate din producția primară, inclusiv produse ale solului, 

creșterii animalelor, vânătorii și pescuitului (art.2 Definitii , pct. 9b) din 

(REG_EU_852_IgienaProduseAlimentare, 2004) 

 

• Atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară ctivitate economică 

în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol 

persoană fizică (Lege145_2014, 2014); 

 

• Atestarea produselor tradiționale - recunoașterea tradiționalității unui produs prin intermediul 

înregistrării sale în conformitate cu Ordinul nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor 

tradiționale (MADR_MS_ANPC_Ordin724_2013, 2013) ; 

 

• Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana 

fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, 

pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole 

obţinute în ferma/gospodăria proprie (Lege145_2014, 2014) ; 

 

• Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/ 2014 (EU_reg651, 

2014) înseamnă  deținere  sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în 

vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de 

către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire 

a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către 
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consumatorii finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se 

desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități;     

 

• Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, 

aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi 

tipul sprijinului; 

 

• Sub-măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile). 

 

• Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în 

care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă 

responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii; 

 

• Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 

Europene şi a Guvernului României; 

 

• Produs tradițional - produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional şi pentru care se utilizează 

materii prime locale; care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari; care prezintă o reţetă 

tradiţională; un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care 

se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii. 

 

• Materie primă locală – materia primă folosită la obţinerea produsului tradiţional şi care este 

produsă pe teritoriul naţional. 

 

 

• Produs cu Denumire de Origine Protejată - Produs originar dintr-un anumit loc, regiune, în 

cazuri excepţionale ţară. Calitatea sau caracteristicile produsului se datorează mediului geografic 

cu factori naturali şi umani proprii. Etapele de producţie se desfăşoară, toate, în zona geografică 

delimitată. 

 

• Produs cu Indicație Geografică Protejată - Produs originar dintr-un anumit loc, regiune sau 

ţară;o anumită calitate, reputaţie sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii 

geografice a produsului și cel puţin una dintre etapele de producţie se desfăşoară în zona geografică 

delimitată 

 

• Produs cu Specialitate Tradițională Garantată - defineşte un produs agricol sau alimentar 

tradiţional a cărui specificitate a fost recunoscută de Comunitate prin înregistrarea lui într-un 

registru, în conformitate cu Regulamentul PE nr. 1151 / 2012. Pentru a fi înregistrată, denumirea 

trebuie să fie specifică în sine sau să exprime specificitatea produsului agricol sau alimentar. 

Specialitatea tradiţională garantată nu face referire la o origine, dar pentru a obţine protecţie, 

produsul trebuie să aiba o compoziţie tradiţională (reţetă), sau un mod de producţie tradiţional. 

Materiile prime sau modul de producţie trebuie să confere caracterul tradiţional al produsului în 

raport cu alte produse. 
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• Produs ecologic - produs de origine animală  sau vegetală care a fost obţinut fără utilizarea 

substanţelor chimice sintetice sau a componentelor modificate genetic, nu a fost expus iradierii iar 

în urma producerii lui mediul înconjurător nu a avut de suferit. 

 

• Produs montan – produs destinat consumului uman, în cazul căruia materiile prime, dar și furajele 

pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane iar în cazul produselor prelucrate, 

prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane. 

 

 

• DOOR ("Bază de date de origine și înregistrare") include denumirile produselor pentru produsele 

alimentare înregistrate ca denumiri de origine protejate (DOP), indicații geografice protejate (IGP) 

și specialități tradiționale garantate (STG), precum și denumirile pentru care s-a aplicat pentru 

înregistrare ; 

 

• E-BACCHUS  este baza de date privind indicațiile geografice protejate în Uniunea Europeană 

pentru vinurile originare din statele membre și din țările terțe ; 

 

• E-SPIRIT-DRINKS este o bază de date cu indicații geografice protejate în Comunitatea 

Europeană, pentru băuturile spirtoase originare din statele membre și din țările terțe ; 

 

• HNV-Înaltă Valoare Naturală ; 

 

• Investiții Neproductive - sunt investițiile care nu generează un profit sau un venit semnificativ și 

nici nu măresc în mod semnificativ valoarea exploatației beneficiarului, dar care au un impact 

pozitiv asupra mediului ; 

 

• Registrul Național al Produselor Tradiționale-registru înfiinţat şi administrat de Direcţia 

Generală Industrie Alimentară, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul 

produselor tradiţionale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ; 

 

• Rețetă consacrată românească — produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziției utilizate 

cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin  

(MADR_MS_ANPC_Ordin394_2014_ReteteConsacrate, 2014); 

 

1.2 Abrevieri:  

 

 

• MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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• AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate 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; 

 

• CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale) ; 

 

• APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor 

de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură ; 

 

• 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; 

 

• OJFIR – Oficiul Județean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 

• PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 

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

strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

 

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.; 

 

• GAL– Asociatia PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

 

• SDL - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020: Inovare și Tradiție ASOCIAȚIA 

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

 

• AM POIM - Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură Mare; 

 

• ANANP - Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate; 

 

• ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 

 

• ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
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• CCFE - Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene; 

 

• CEI - Cerere Exprimare Interes (cerere finantare specifica Masurii cooperare/ grupuri operationale; 

 

• CCFPP - Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu; 

 

• CJC - Compartimentul Juridic și Contencios; 

 

• DAF - Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

 

• DCA - Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 

 

• DCP - Direcţia Coordonare Programe – AFIR; 

 

• DECPFE - Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene; 

 

• DSP - Direcția de Sănătate Publică; 

 

• HNV – Înaltă Valoare Naturală, RO= zonele agricole cu valoare naturală ridicată 

 

• R.N.R.C. - Registrul național al rețetelor consecrate 

 

• R.N.P.M. - Registrul  naţional al produselor montane 

 

• R.J.P.T. - Registrul Judeţean al Produselor Tradiţionale 

 

• R.N.P.T. - Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale 

 

• OIC – Organismul de Inspecție și Certificare 

 

• Produs IGP – Produs cu INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ 

 

• Produs DOP – Produs cu DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ 

 

• Produs STG – Produs SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ GARANTATĂ 
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CAPITOLUL II  - PREVEDERI GENERALE 

 

2.1  Baza legală europeană 

 

• Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 

2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare 

pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii;  

 

• 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 europeanpentru 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 şicompletările ulterioare; 

 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare 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), cu modificările şi completările ulterioare;  

   

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

• Regulamentul (UE) Nr. 215/2014  din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 
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și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de 

schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și 

nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene ; 

 

• Regulamentul (CE) Nr. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru 

a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare 

şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor; 

 

• Regulamntul (CE) Nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91; 

 

• Regulamentul (CE) Nr. 889/2008 din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul ; 

 

• Regulamentul (CE) Nr. 1235/2008 din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al 

produselor ecologice din ţări terţe ; 

 

• Regulamentul (CE) Nr. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, 

etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului ; 

 

• Regulamentul (CE) Nr. 765/2008 din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de 

supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 339/93; 

 

• Regulamentul (UE) Nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 

2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ; 

  

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor 

spirtoase ; 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 664/2014 din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor 

Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile 

tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și 

anumite norme tranzitorii suplimentare 

  

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului 
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(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de 

utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” 

 

 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ; 

 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2014 din 19 noiembrie 2014 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, 

desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase ; 

 

• Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și 

promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului ; 

 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2345/2015 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 

în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe ;  

 

• Regulamentul (CE) Nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale 

garantate din produse agricole și alimentare ; 

 

• Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecţia indicaţiilor geografice 

şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare ; 

 

• Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor 

generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate 

pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1) ; 

 

• Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare 

a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 

ale Consiliului; 

 

• REGULAMENTUL (CE) nr. 555 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței 

vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de 
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producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

2.2  Baza legală națională 

 

• Ordonanța de urgență  nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice; 

 

• Hotărârea nr. 828 din 25 iulie 2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor 

geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare ; 

 

• Hotărârea nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor 

agricole şi produselor alimentare; 

 

• Hotărârea  nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea 

calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;  

 

• Hotărârea nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în 

vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 

privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;  

 

• Hotărârea nr. 276 din  9 aprilie 2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor 

geografice ale băuturilor spirtoase;  

 

• Hotărârea nr.152 din 4 martie 2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi 

alimentare; 

 

• Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

Măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

• Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice 

privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice; 

 

• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 147/2005 din 8 martie pentru 

aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 14 

băuturi spirtoase; 

 

• Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii publice şi 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 368/1160/212/2008 din 13 

iunie 2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea 

băuturilor tradiţionale româneşti; 

 

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/56 din  1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor 

naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe; 

 

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8 din 12 ianuarie 2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor 

agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi 

certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice 

(I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.);  

 

• Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1082/360 din 29 iulie 2013 privind 

atestarea produselor tradiţionale; 

  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253 din  6 noiembrie 2013 pentru 

aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;  

 

• Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului 

sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 

din 12 martie 2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 

româneşti; 

 

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind aprobarea 

Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de 

calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional 

şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de 

calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii 

Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional ; 

 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 15 

• Ordinul 906 din 30 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a 

documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumire de origine a unui 

produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de 

transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau 

denumirilor de origine ale produselor agricole sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la 

nivelul Uniunii Europene, precum şi Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului 

naţional ; 

 

• Ordinul nr. 8 din 12 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea 

organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de 

supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori 

alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine 

(D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) ; 

 

• Ordinul nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale; 

 

• Ordinul nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate 

românești; 

 

• Ordinul MADR 1393 din 9 septembrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale; 

 

• Ordinul MADR 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii 

datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de 

calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de 

către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni. 

 

 

2.3 Alte reglementări legale 

 

• Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020: Inovare și Tradiție Asociația Parteneriat GAL  

ȚINUTUL HAIDUCILOR – versiunea 3; 

 

• Ghidul de implementare Sub-măsura 19.2  ,, Sprijin pentru implementarea actiunilor în  

cadrul strategiei  de dezvoltare locală, versiunea 3; 

 

• Manual de Procedură pentru implementarea Masurii 19.2,, Sprijin pentru dezvoltare locală 

LEADER Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei  de 

dezvoltare locală” versiunea 5. 
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2.4  Contribuția măsurii 3–M3.1.a/3A- Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de 

calitate 

 

Prin proiectul de cooperare finanțat în cadrul precedentei strategii, la nivel de GAL Ținutul 

Haiducilor au fost identificate o serie de produse tradiționale sau cu specific local. Din păcate, nici 

unul dintre acestea nu este certificat printr-o schemă de calitate europeană. Motivul ține de costurile 

aferente și de birocrația percepută a procesului. 

Măsura finanțează asistența specializată de care au nevoie fermierii și cooperativele formate pe 

teritoriul GAL-ului pentru a-și certifica produsele în cadrul uneia dintre schemele de calitate europene 

și acoperă costurile legate de certificarea propriu-zisă.  

Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând scheme de calitate adecvate specificului local al 

Ţinutului Haiducilor) şi contribuie la rezolvarea problemelor P2 și P5 identificate în analiza-

diagnostic. Măsura reduce unele dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la secțiunea 

“Agricultură şi industrie alimentară” - respectiv: 

• Lipsesc certificările de calitate pentru produsele agro-alimentare din GAL; 

• Profitabilitatea scăzută a activității agricole pe scară mică menține producătorii într-o stare de 

sărăcie, nepermițându-le să se doteze cu echipamente moderne sau să se certifice pe scheme de 

calitate. 

Măsura valorifică unele dintre punctele tari menționate în analiza SWOT la secțiunea 

“Agricultură şi industrie alimentară” - respectiv: 

• Existenţa pe teritoriul GAL-ului a condiţiilor propice (de climă şi sol) pentru cultivarea sau 

creşterea unor soiuri şi specii locale / de nişă; 

• Existenţa unei tradiţii în cultivarea sau creşterea unor soiuri şi specii locale / de nişă, precum şi în 

procesarea produselor agricole astfel obţinute;  

• Practicarea în multe zone ale GAL-ului a agriculturii tradiționale, cu potențial ecologic ridicat. 

Măsura contribuie, astfel, la la atingerea obiectivelor O2 şi O5 din Strategia de dezvoltare 

locală. 

 

2.5  Obiective și priorități 

 

• Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competitivității agriculturii  

• Obiective specifice ale măsurii:  

o Certificarea unor produse locale prin scheme de calitate; 

o Încurajarea consumului de produse cu certificare de calitate, prin promovarea beneficiilor 

acestora. 

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

3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
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agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agicultură. 

• Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

• Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale 

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

o Inovare: implementarea acestei măsuri va introduce inovaţie în teritoriu prin diseminarea unor 

bune practici folosite deja în Europa – certificarea produselor în cadrul unor scheme de calitate (la 

momentul de faţă, nici un produs din Ţinutul Haiducilor nu este certificat prin vreo schemă de 

calitate europeană). 

o Mediu şi climă: produsele certificate pe scheme de calitate vor fi realizate în condiţii mult mai 

prietenoase faţă de mediu (de exemplu, în condiţii de agricultură ecologică sau utilizând 

echipamente şi procedee tradiţionale, care nu necesită consum de energie electrică). Ca atare, 

măsura contribuie în mod direct la atingerea obiectivului transversal “Mediu şi climă”. 

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

o Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt potențiali beneficiari direcți sau indirecți ai măsurilor 4–

M4.2.a/3A “Procesare locală”, 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”, 6–M6.2.a/6A “Investiţii în 

activităţi neagricole” şi 16–M16.7/3A “Strategie de branding”. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsura 4–M4.2.a/3A “Procesare locală” şi 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri 

scurte”, toate contribuind la atingerea priorităţii 3 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2.6. Scopul apelului de propuneri de proiecte aferent sub-măsurii 

 

 În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin:  

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local. 

 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri creează plus-valoare, oferind 

ţăranilor lideri posibilitatea de a comercializa produse certificate prin scheme de calitate recunoscute 

pe plan european. Calitatea certificată le va permite ţăranilor să se adreseze unei nişe superioare de 

piaţă - consumatorii preocupaţi de alimentaţia sănătoasă, care sunt dispuşi să plătească preţuri mai mari 

pentru produsele agricole achiziţionate. Ca atare, măsura “Scheme de calitate” este extrem de relevantă 

pentru Strategia de dezvoltare locală, reprezentând a treia etapă logică în lanţul integrat “Agricultură şi 

agroturism”. 

Măsura este inovativă, adresând nevoi locale care nu sunt adresate printr-o măsură naţională la 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 18 

nivel de PNDR. 

 

 

CAPITOLUL III  DEPUNEREA PROIECTELOR  

 

3.1. Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

 

• Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus, în format letric pe suport de hârtie, de  

solicitanți la sediul Asociatiei PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR situat in orașul 

Beclean, Zona de Agrement Figa nr.22,  în original – 1 exemplar şi în copie-1 exemplar , 2 CD-uri 

care cuprind scan-ul dosarului complet al Cererii de Finantare. Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 

 

• Dosarul Cererii de Finanțare  va fi însoțit de o adresă de înaintare (conform Anexei 10), care să 

cuprindă datele de identificare ale solicitantului şi reprezentantului legal/împuternicit, titlul 

proiectului pentru care se depune propunerea de proiect.  

 

• Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul Asociației PARTENERIAT GAL 

TINUTUL HAIDUCILOR  înaintea datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere 

a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul de luni –vineri intre orele 10-14. 

 

 

3.2  Alocarea disponibilă pe sesiune 

 

• Stimulentul financiar este de 3.000 Euro/exploatație/an; fiecare beneficiar va beneficia de sprijin pe 

o perioadă de 3 ani; estimăm un număr de 3 beneficiari. Contribuţia publică nerambursabilă este de: 

27.000 Euro. Rata sprijinului este de 100%. 

 

3.3 Punctajul minim este de 5 puncte. Sub acest prag niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 

nerambursabilă. 

 

 

3.4 Durata de implementare a proiectului 

 

Durata maximă de implementare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de propuneri de 

proiecte este  de 3 ani. 
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CAPITOLUL IV- BENEFICIARI ELIGIBILI 

 

4.1. Beneficiari eligibili / Beneficiari direcți 

 

Beneficiari direcţi: Fermieri activi şi grupuri de fermieri legal constituite care își desfășoară 

activitatea agricolă pe teritoriul României și participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE 

sau într-o schemă de calitate națională, cooperative. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

 

- să aiba sediul social și/sau punct de lucru în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor;  

  - să acţioneze în nume propriu;  

  - să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului ; 

- să fie persoană juridică, care poate dovedi calitatea de fermier activ, și este constituită  în una din 

următoarele forme asociative : 

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare); 

• Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare); 

• Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi 

completările ulterioare); 

• Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare);  

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

cu modificările şi completările ulterioare); 

•  Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările 

ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;  

• Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în 

proiect; 

•  Grup de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 

functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 
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agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin 

investițiile prevăzute în proiect. 

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi 

mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:  

• microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

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

• întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

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

• întreprinderi mijlocii - care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent 

în lei. 

 

    Beneficiarii care au participat deja la o schema de calitate la momentul depunerii cererii de finanțare 

sunt considerați neligibili în cadrul prezentei măsuri de finanțare. 

    Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor 

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

- Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR;  

- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

- Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare 

- Solicitantul nu a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR, sau daca a depus, are 

statutul este retras/neconform/neeligibil;  

- Solicitantul nu a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 

un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 

 

 

4.2.Beneficiari indirecţi (grup țintă): Comunitatea  locală. 
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CAPITOLUL V- CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA 

SPRIJINULUI 

 

EG1. Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație 

agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul proiectul vizează activități de 

informare și promovare)? 

Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului din care reiese că desfășoară activitate 

agricolă (certificatul  de înregistrare sau actul de înființare/ actul constitutiv/ statutul etc.), informațiile 

în baza de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerțului, codul CAEN din care rezultă că 

activitatea agricolă este activitatea principală, documentul privind înscrierea în Registrul unic de 

identificare al solicitantului și documentele care atestă dreptul de proprietate pentru exploatația 

agricolă.    

Expertul va face Print-screen, va tipări și anexa la formularul de verificare, extrasul din baza de date. 

EG2. Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației 

naționale/ europene în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE? 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că nu a mai participat la 

o schemă de calitate, certificată în conformitate cu legislația specifică națională/ europeană în vigoare 

sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă solicitantul a bifat DA în declarație, 

expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul 

bifează NU și condiția este neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”. 

EG3. Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în 

vigoare referitoare la schemă? 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se angajează să respecte 

specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a 

bifat Da în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în 

declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.  

EG4. Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ 

europeană în vigoare? 

Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să corespundă unei scheme  

de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv: 

- schemă  de calitate  instituită în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții europene: Reg. 

(UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) 

partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013; 
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-  schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse 

agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel național (MADR), care îndeplinește 

condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de MADR ca aplicând 

orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor 

agricole și alimentare. 

Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt următoarele: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei europene: 

• Denumire de Origine Protejată (DOP); 

• Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

• Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

• Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

• Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”; 

• Produse ecologice; 

• Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

• Produse tradiţionale; 

• Produse alimentare obţinute conform  reţetelor consacrate româneşti.  

 

Nu se acordă finanțare pentru: 

• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al 

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare; 

• Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a marketingului  

produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în 

procesarea/marketingul produselor agricole”; 

• Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită aceleaşi 

costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul se încadrează în una 

din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. 

În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”. 
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EG5. Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei 

scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013? 

Expertul verifică dacă activitățile de informare și promovare prevăzute în cadrul Cererii de finanțare 

vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform 

prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. În acest caz, expertul bifează “DA”, condiția fiind 

îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează “NU”, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”. 

EG6. Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat? 

Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de promovare 

care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de 

promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz expertul  bifează căsuța ”DA”, 

condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul  bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”. 

 

În cazul unui grup de fermieri aplicant pentru prima dată la o schemă de calitate, condițiile 

privind eligibilitatea trebuie îndeplinite de fiecare participant în parte. 

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 
EG7. Aplicantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform articolului 9 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 

din Reg. (UE) nr. 1307/2013: 

 

Se verifica  

a) documentele contabile ; APIA 

b) documentele contabile ; documente 

constitutive; APIA   

c) ONRC , RECOM on line sau Certificat 

Constatator valabil  

(a) cuantumul anual al plăților directe este cel 

puțin 5 % din veniturile totale obținute de acesta 

din activități neagricole în cel mai recent an 

fiscal pentru care sunt disponibile astfel de 

dovezi; 

(b) activitățile sale agricole nu sunt 

nesemnificative; 

(c) principalul obiect de activitate îl reprezintă 

exercitarea de activități agricole. 

 

 

EG8. Fermierul  sau grupul de fermieri aplică pentru prima data pe o schema certificată 

 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 24 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Participa prima data la o schema de 

calitate ? 

 

Declaratie pe propria raspundere  

din Anexa 1  Cererea de Finantare , 

 Cap.F , pct.2._Declaratie eligibilitate  

si in Anexa7_Adresa de Inaintare si 

Declaratii : 

Declar pe propria răspundere că nu am 

mai participat la scheme de calitate/ 

scheme de certificare a exploatațiilor 

agricole/ scheme voluntare de 

certificare a produselor agricole 

recunoscute de statele membre: 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe 

proprie răspundere că nu a mai participat la o schemă 

de calitate, certificată în conformitate cu legislația 

specifică națională/ europeană în vigoare sau la o 

schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă 

solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA 

și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU 

în declarație, expertul bifează NU și condiția este 

neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de 

informare și promovare a unor produse care fac obiectul 

unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE 

CAZUL”. 

 

EG9. Schema pe care aplică fermierul  sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu 

legislația specifică națională/UE în vigoare 

Expertul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să corespundă unei scheme  

de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv: 

- schemă  de calitate  instituită în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții europene: Reg. 

(UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) 

partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013; 

-  schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse 

agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel național (MADR), care îndeplinește 

condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de MADR ca aplicând 

orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor 

agricole și alimentare. 

Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanțare sunt următoarele: 

1. scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaţiei europene: 

• Denumire de Origine Protejată (DOP); 

• Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

• Specialitate Tradiţională Garantată (STG); 

• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate; 

• Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate; 

• Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”; 
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• Produse ecologice; 

• Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică. 

2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaţiei naţionale: 

• Produse tradiţionale; 

• Produse alimentare obţinute conform  reţetelor consacrate româneşti.  

 

Nu se acordă finanțare pentru: 

• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al 

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare; 

• Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a marketingului  

produselor agricole și alimentare, sprijinite prin  Submasura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în 

procesarea/marketingul produselor agricole”; 

• Implementarea schemei „Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită aceleaşi 

costuri prevăzute la articolul 29: „Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul se încadrează în una 

din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. 

În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”. 

 

EG10. Aplicantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația națională/UE în 

vigoare 

 

Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se angajează să respecte 

specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a 

bifat Da în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în 

declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită.  

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac 

obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL”.  

 

 

EG11. Aplicantul se angajează că la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor 

obținute conform schemele de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei 

 

 

Se verifică pct 15 din Declarația pe propria răspundere- F din Cererea de Finanțare. În cazul în care 

solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita  informații suplimentare. În cazul în care solicitantul 
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nu răspunde la solicitare, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă iar expertul va motiva decizia 

la rubrica Observații și va continua verificarea. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea doc. 4 se face pentru fiecare fermier activ care solicită 

sprijin. 

În situaţia în care solicitantul nu iși asuma acest angajament, cererea de finanţare va fi declarată 

neeligibilă. 

 

Atenție! 

Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să prezentaţi în Planul de acțiuni toate informaţiile concludente în acest 

sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 

 

Verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ se realizează prin interogarea sistemului 

informatic al APIA și/ sau ANSVSA/ DSVSA de către experții evaluatori. În cazul grupurilor 

de fermieri, această verificare se va realiza pentru fiecare fermier activ în parte, care solicită 

finanțare. 

 

CAPITOLUL VI -  ACTIUNI / CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

 

Un proiect poate conține cheltuieli eligibile, dar și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi 

suportate de către beneficiarul proiectului. 

 

6.1. Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

 

Operațiuni/ acțiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate și mențiuni de calitate 

facultative, stabilite pe baza legislației europene: 

- Denumire de Origine Protejată (DOP)  

- Indicaţie Geografică Protejată (IGP)  

- Specialitate Tradiţională Garantată (STG)  

- Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate  

- Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de calitate  

- Menţiunea de calitate facultativă „produs montan”  

- Produse ecologice  

- Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică  

 

 

Certificarea produselor în cadrul uneia dintre schemele de calitate stabilite pe baza legislației 

naționale : produse tradiționale și produse alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești 
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6.2. Acţiuni neeligibile:  

 

• Activități de informare și publicitate menite să promoveze produsele agricole sau alimentare 

certificate; 

• Investiţii în agricultura ecologică  (Art. 29/Reg. 1305/2013); 

• Implementarea schemei ”Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită 

aceleași costuri prevăzute la articolul 29 : ”Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013/UE; 

• Producția și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul național de sprijin al 

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare ; 

• Implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară și a marketingului 

produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submăsura 4.2 ,,Sprijin pentru investiții în 

procesarea/marketingul produselor agricole”. 

 

Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție 

suportată prin cheltuieli eligibile cât și partea de investiți realizată prin cheltuieli neeligibile. 

 

6.3. Costuri eligibile  

 

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/ grupurile de fermieri ca 

urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind: 

➢ Costuri de certificare a produselor în cadrul uneia dintre schemele de calitate 

europene/naționale: costuri pentru întocmirea documentaţiei necesare, taxe pentru certificare, alte 

costuri aferente aderării la schema de calitate; cheltuielile aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei, precum și cotizația anuală de participare la schema  de 

calitate sprijinită. 

Atenție! 

Beneficiarii nu pot solicita decât rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de la data 

semnării Contractului de finanțare cu AFIR. 

 

Cheltuielile efectuate pentru pregătirea documentației și alte costuri administrative necesare 

managementului depunerii cererii de recunoaștere la COM, pentru un produs nou (ex: caiet de 

sarcini),sub o schemă de calitate europeană, nu sunt eligibile. Nu sunt eligibile costurile privind 

testarea suplimentară ca urmare a neconformității inițiale a produsului.  
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TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în 

conformitate cu legislația națională privind TVA. 

 

Acțiunile prin care fermierii/ grupurile de fermieri îndeplinesc obiectivele pentru obținerea 

produselor agricole/ alimentare în primii 3 ani de la aderarea pentru prima dată la o schema de calitate 

sunt stabilite în Planul de acțiuni – document care însoțește Cererea de finanțare.  

Planul de acțiuni este un formular (Anexa 2) disponibil pe site-ul GAL Ținutul haiducilor și se 

completează de către solicitant pentru o perioadă de maximum 3 ani, cuprinzând realizarea în etape a 

următoarelor obiective:  

✓ descrierea produsului cu care solicitantul aderă pentru prima dată la schema de calitate;  

✓ detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus 

valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul 

agroalimentar; 

✓ descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la 

schema de calitate, repartizate pe cei trei ani pentru care se acordă stimulentul financiar; 

✓ detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție 

pentru care și-a acordat punctaj. 

 

Toate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, precum și acțiunile stabilite în Planul de 

acțiuni, devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a 

Contractului de finanțare.  

 

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție în perioada de 

valabilitate a Contractului de finanțare se va recupera integral valoarea totală a ajutorului 

financiar nerambursabil plătit şi va înceta Contractul de finanţare. 

 

 

 

6.4 Costuri neeligibile 
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Prin submăsura 3.1 nu se finanţează alte cheltuieli în afara costurilor fixe suportate de fermieri/ 

grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora pentru prima dată într-o schemă de calitate.  

 

Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile pentru sprijin în cadrul submăsurii 3.1 privind schemele de calitate:  

• cheltuielile suplimentare de testare a rezultatelor ca urmare a încercărilor nereușite sau a retestării 

în urma constatării neregulilor de către organismul de control;  

• costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol; 

• costurile controalelor suplimentare efectuate de organismele de control autorizate pentru a certifica 

conformitatea cu caietul de sarcini și costul redactării planului de control, costurile solicitate de fermierii/ 

grupurile de fermieri care au aplicat pe Măsura 11 conform art. 29 Agricultura ecologică din Regulamentul (UE) 

nr. 1305/ 2013, costurile din perioada de conversie, întrucât produsele obținute în această etapă nu sunt 

considerate ecologice, ci obținute din agricultura convențională;  

• costurile inspecțiilor și/ sau analizelor efectuate în urma constatării neregulilor de către organismul 

de control; 

• cheltuielile aferente produselor pescărești și de acvacultură prevăzute în Anexa I la Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.  

Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 

42 din TFUE (pentru scheme de calitate aferente produselor alimentare care nu se încadrează în anexa I la 

TFUE), va fi acordat în conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru a fi 

compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.  

 

 

CAPITOLUL VII  - SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1. Selecția proiectelor 

 

• Selecția  proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selecție  constituit la nivelul GAL 

TINUTUL HAIDUCILOR. 
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• Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 membri din sectorul 

public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile (ONG). Pentru 

fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

  

• Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea civilă, iar 

organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 

• Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 

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

comitetului respective. 

 

• Comitetului de Selectie are ca obligatii principale : 

- să se asigure ca proiectul raspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul finaciar 

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

căruia a fost selectat GAL-ul nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

- să realizeze selecția proiectelor, să emită și să semneaze raportul de selecție intermediar și final 

-să respecte prevederile OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la 

evitarea conflictului de interese. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia 

dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectivă. 

 

 

• Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generală. 

 

Atenție! 

Este important ca, înainte de depunerea Cererii de finanţare, să identificaţi, în mod obiectiv, punctajul 

estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de 

finanţare, secţiunea A 6. „Prescorare”. 

 

IMPORTANT!  

 

Toate actiunile asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze prin Planul de actiuni, 

devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de implementare a proiectului. 

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu 

obiectivele nerealizate.  

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos. 
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7.2. Criteriile de selecție pentru acordarea sprijinului 

 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu/sub-criteriu sunt prezentate în tabelul următor:  

 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE 

Punctaj 

Max 

100 pct 

Modalitatea de verificare 

1 

Țăranii care au beneficiat/beneficiază/vor 

beneficia  de formare în cadrul măsurilor 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri” şi 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative”  

  

 

 
 

 

8p 

Se verifică: 

-participarea la activitățile 

de formare în cadrul 

măsurii 1–M1.1.a/1A 

“Ţărani lideri” pe baza 

următoarelor documente: 

certificat de 

participare/adeverință de 

participare/ declarație 

anagajament. 

Notă: măsura 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi 

demonstrative”  a fost 

eliminată prin modificarea 

SDL-Revizia 3 aprobată de 

DGDR AM PNDR 

2 

Tinerii fermieri sau grupurile de fermieri în 

cadrul cărora minim 30% dintre membri 

sunt tineri fermieri sub 40 de ani şi/sau 

femei  

15p 

Se verifică actul de 

constituire și copia actului 

de identitate a membrilor 

pentru care se solicită 

punctaj 

3 Prioritizarea schemelor de calitate europene 

 

Max 

15p 

 

3.1 Schemă pe baza legislației europene 15p  
Se acordă punctaj în funcție 

de tipul de schemă 

prezentat în cererea de 

finanțare și documentele 

anexate 3.2 Schemă pe baza legislației naționale 5p 
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4 
Proiectele depuse de structurile asociative și 

membrii structurilor asociative 
20p 

Se verifică actele 

constitutive ale 

solicitanților. 

Se prezintă adeverință din 

care să rezulte calitatea de 

membru în cadrul unei 

structuri asociative semnată 

de reprezentantul legal, sub 

asumarea faptului că în 

situația în care se constată 

ce cele declarate nu sunt 

reale, persoana semnatară 

este pasibilă de încălcarea 

prevederilor legislației 

penale privind falsul în 

declarație. 

5 
Categoria de produs obținut prin schemele 

de calitate 

Max 

42p 

 

  produse din carne 7p Se acordă punctaj în funcție 

de categoria de produs 

prezentată în cererea de 

finanțare și documentația 

anexată conform schemei 

de calitate pentru care se 

solicită finanțarea. 

  lapte și produse lactate     7p 

  produse derivate din legume 7p 

 
 produse derivate din fructe (inclusiv fructe 

de pădure) 
7p 

  miere și produse apicole 7p 

  vin din struguri 7p 

 TOTAL 
100 

PUNCTE 

 

 

Punctajul minim admis la finanțare este de 5 puncte. Sub acest prag niciun proiect nu poate 

beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocarii disponibile pentru selecţie. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

criterii:CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, criteriul de selecţie 

pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii proiectelor. 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 33 

 

7.3 Modalitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

 

• Pentru fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă, se va menționa și punctajul aferent proiectului 

evaluat. Raportul de evaluare a cererilor de finanţare va fi publicat pe pagina de internet a 

ASOCIATIEI PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR iar toți solicitanții vor fi notificați 

privind rezultatul evaluării. 1)După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local 

de Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 

• GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a contestațiilor și 

poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte 

neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor 

eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului de respectiv , dat fiind faptul că 

nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

 

• GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe 

pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar şi prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 

• GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor 

menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor (formular GE 

6.8.1 ). 

 

• Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi 

predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului 

beneficiar. 

7.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor 

 

• Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina 

de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

• Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

 

 

• Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL HAIDUCILOR sau 

se transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 22 jud, 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 

• Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant şi cu referire la 

motivaţia prezentată în scrisoarea de informare şi în conformitate cu criteriile anunţate în prezentul 

Ghid. În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat 

unuia sau mai multor criterii de selecție. 

 

• Solutionarea contestațiilor se va realiaza de către Comisia de soluţionare a  Contestaților  este 

constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului public și 2 reprezentanți ai sectorului privat 

si socității civile. 

 

• După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește 

Raportului final de soluționare a contestațiilor întocmit de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de 

finanțare. 

 

7.5.  Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 

• Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de selecție 

Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie. 

 

• Raportul  de selecţie final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestora de către 

Comitetul de Selecţie a Proiectelor. 

 

 

CAPITOLUL VIII   VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent 

anual, pe o perioadă de maxim 3 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de 

calitate. 

• Contribuţia publică nerambursabilă este de maximum 3.000 Euro/exploatație/an. Se acordă ca 

rambursare a costurilor eliginile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri 

• Numărul de proiecte estimate a se finanţa este de 3. 

• Contribuția publică nerambursabilă: 27.000 Euro. 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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• Rata sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile. Sprjinul se acordă sub forma unui stimulent 

financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul ,,costurilor fixe” rezultate din 

participarea la schemele de calitate pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de 

maxim 3 ani și nu va depăși 3.000 euro/exploatație/an (Conform Reg. (UE) 1305/2013, Art. 16 (3)); 

• Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul 

implementării corecte, precum și plata ultimei tranșe.  

• Pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul e acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei 

plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează 

plata respectivă.  

• Ajutorul acordat unui beneficiar se cumulează cu orice alt ajutor cu rang de minimis. De asemenea, 

pentru aceleași costuri/cheltuieli eligibile, ajutorul acordat se cumulează cu orice alt ajutor (granturi, 

alte ajutoare din fonduri publice etc.) 

• GAL PARTENERIAT ȚINUTUL HAIDUCILOR va informa în scris beneficiarul în legătură cu 

valoarea potențială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subvenție brut) și în 

legătură cu caracterul ,,de minimis” al acestuia. 

 

ATENȚIE! 
 

Toate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, precum și acțiunile stabilite în 

Planul de acțiuni, devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de 

valabilitate a Contractului de finanțare.  

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție pe toată perioada 

de valabilitate a Contractului de finanțare, inclusiv a acțiunilor din Planul de acțiuni, se va 

recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi va înceta 

Contractul de finanţare. 

CAPITOLUL  IX  COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

 

9.1 Completarea Cererii de Finanțare  

 

• Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererea de Finanțare tehnoredactată în limba 

română, însoțit de anexele sale, îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea 

documentelor. Formularul standard al Cererii de Finanțare (Anexa 1), in format electronic, poate fi 

accesat pe pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro. 

 

• Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în formularul – cadru. Anexele Cererii 

de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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• Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi îndosariat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta semnătura solicitantului.  

 

 

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

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, prin care 

se va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile desemnate, rezultatele 

preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de Finanțare va fi întocmit în Euro (curs 

valutar al BCE  www.ecb.int la data lansarii apelului de propuneri de proiecte). 

 

 

• Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe 

motiv de neconformitate administrativă. La fiecare paragraf care nu este necesar a fi completat, se 

vor preciza motivele necompletării (de exemplu – nu se aplică/nu este cazul). 

• 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 şi semnată de către acesta. Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL în 

Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL va dispune întreruperea verificării 

Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanțare. 

• Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL, pentru verificări ulterioare 

(Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții - DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale 

contestații, etc). 

9.2.  Documentele necesare depunerii Cererii de Finanțare 

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt : 

1. Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare); 

 

3. a) Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform 

legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare (obligatoriu la depunerea Cererii de 

finanțare); 

http://www.ecb.int/
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sau 

 b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole (obligatoriu la 

depunerea cererii de finanțare); 

sau 

 c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/ 2005) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/ 2004,) cu modificările și completările 

ulterioare, din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria societate cooperativă agricolă 

sau cooperativă agricolă (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, la comercializare, 

etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate, să fie inscripționate 

cu logo-ul aferent schemei (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

5. Precontract/ Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de RENAR și 

recunoscut de MADR (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

 

6. În cazul produselor ecologice: 

a) FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 

eliberată de DAJ/DAM București (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare); 

b) CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE emis de un Organism de Inspecţie şi Certificare acreditat de RENAR și recunoscut de 

MADR, conform prevederilor OUG 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu 

completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 

inspecție și certificare în agricultura ecologică, din care să rezulte statutul ecologic al produsele 

obținute + Anexa la certificatul de conformitate (la depunerea primei Cereri de plată); 

c) ADEVERINȚĂ de la DAJ/ DAM București din care să rezulte că solicitantul sprijinului 

participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate (la depunerea primei Cereri de 

plată) 

 

7. In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și 

grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători: 

a). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare); 

b). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii cererii de 

finanțare (obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare și, ulterior, la depunerea primei Cereri 

de plată); 

 

8. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/ trezorerie, codul IBAN al contului de 
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operațiuni cu AFIR) ; 

 

9. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabile la încheierea 

Contractului de finanțare ; 

 

10. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare în 

original), valabil la momentul încheierii contractului de finanțare ; 

 

11. Declarație privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 15) 

 

12. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care 

solicitantul le poate aduce în scopul susținerii Cererii de finantare (la depunerea Cererii de finanțare, 

după caz); 

 

12.1 Acord de cooperare-(Anexa 3)- (dacă e cazul asocierii) ; 

12.2 Declarație privind respectarea HG226/HG800/2018-(Anexa 6) 

12.3 Adresa de înaintare și declarații-(Anexa 7) 

 

IMPORTANT! 

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii 

acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 

9.3 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare  

 

• Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus de solicitanți la sediul Asociatiei PARTENERIAT 

GAL TINUTUL HAIDUCILOR situate in orasul Beclean, Zona de Agrement Figa nr.22 în 

original şi 2 copii, pe suport de hârtie și 3 CD-uri care cuprind scanul dosarului complet al CF. 

Acestea vor fi depuse în plicuri/colete separate, sigilate având menționate ORIGINAL și COPIE 

precum și titlul proiectului şi județul pentru care se depune propunerea de proiect.  

 

9.4 Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare 

 

a) Verificarea conformității administrative 

 

• Verificarea administrativă se realizează la nivelul Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL 

HAIDUCILOR conform Anexei 10  „Fișa de verificare a conformității administrative” din 

prezentul Ghid; 
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• Dacă în urma verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele prezentate, se 

solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea neconcordanțelor, fără a putea fi depuse 

documente suplimentare; 

 

• Se pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare a conformităţii administrative iar 

solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În situația în 

care clarificările nu răspund cerințelor, Cererea de Finanţare va fi respinsă și se va notifica 

solicitantul în acest sens; 

 

• Dacă expertul constată că la dosarul CF există toate documentele menţionate şi că acestea 

îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa următoare de verificare; 

 

• Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă sau incomplete vor fi respinse, cu excepția 

situației în care deficiențele au fost corectate ca urmare a răpunsului la solicitarea de informații 

suplimentare. Ulterior, expertul tehnic care a facut verificarea pregăteşte notificarea solicitantului 

privind respingerea CF şi motivaţia respingerii. 

 

b) Verificarea criteriilor de eligibilitate privind Cererile de Finanțare și a bugetului 

proiectului 

 

• Verificarea eligibilitatii se realizeza in baza cererii de finantarea și a documentelor depuse și 

vizează indeplinirea criterilor de eligibilitate privind eligibilitatea solicitantului, a criteriilor 

generale de eligibilitate și eligibilitatea cheltuielilor conform Anexei 11  – „Fișa de verificare a 

criteriilor de eligibilitate”, din prezentul ghid al solicitantului, de către experții  tehnici . 

 

• Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

- verificarea eligibilității solicitantului;  

- verificarea condițiilor de eligibilitate;  

- verificarea valorii sprijinului financiar;  

- verificarea bugetului indicative al proiectului 

• Pentru transformarea valorii ofertelor din lei în euro se va utiliza cursul de schimb conform 19.2, 

versiunea 2. 

• Fundamentarea bugetară, respectiv valoarea Bugetului va respecta principiul rezonabilității 

costurilor și prețurilor 

 

• Pentru proiectele de servicii se verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea 

bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul 

AFIR si daca sunt in limita acestora sau dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme 

pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru 

servicii/bunuri care nu depășesc această valoare. 
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• În cazul în care Cererea de Finantare nu conţine informaţii suficiente pentru clarificarea unui 

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în conţinutul acestor documente şi/sau 

faţă de unele documente justificative anexate cererii de finanţare se solicită reprezentantului legal 

al solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea neconcordanțelor. 

 

• În etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate și a bugetului proiectului, se pot solicita informații 

suplimentare  oricand pe parcursul verificarii , iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 

zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

 

• Angajații GAL implicați în procesul de evaluare a proiectelor pot realiza vizita pe teren în vederea 

verificării eligibilității, iar în acest scop vor completa Fișa de verificare pe teren. 

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe 

amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în 

etapa verificării administrative prin comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o 

decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 

 

Expertii tehnicii vor completa formularul – Fisa de verificare în teren – Anexa  13 

 

      În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

- proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire    la acest    aspect;  

- proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție.  

 

 

c) Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea punctajului  

 

  1) Evaluarea criteriilor de selecţie se va realiza in baza criteriilor de selecţie si punctajelor  

aprobate de Adunarea Generală, prezentate în Ghidurile solicitantului si  apelurile de selecție  pentru 

fiecare  masura. 

  2) În funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie pentru 

toate Cererile de finanţare eligibile prin acordarea unui număr de puncte şi se calculează scorul atribuit 

fiecărui proiect. 

   3) Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat evaluarea, numai 

pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, incluisv anexele tehnice şi 

administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare solicitate în urma 

verificării documentare de birou.  



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

  
 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 

FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 

din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

pag. 41 

   4) Pentru proiectele declarate eligibile, angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de 

verificare a criteriilor de selecţie –  Anexa 12 care cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în 

care se încadrează proiectul și punctajul obţinut.  

 

CAPITOLUL  X  - CONTRACTAREA FONDURILOR 

 

• Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru  

punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda 

finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele 

acestuia, în conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 19.2 versiunea 

2. 

 

• După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare,  experții CRFIR vor transmite către 

solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare 

(formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt 

atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă 

spre știință GAL‐ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare 

pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a 

renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.    

 

• Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR 

și se semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul 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: M01–01).   

 

• Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii  

Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.   

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub‐măsura 19.2 versiunea 3, 

CRFIR are obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. 

Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui 

alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.  

• Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie să   

prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării  

 E6.8.3L următoarele documente:  

‐ Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent  
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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;  

‐ 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 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).  

 

CAPITOLUL  XI  - AVANSURILE 

În cazul proiectelor  de servicii  nu se acordă plăți în avans.   

CAPITOLUL  XII  - ACHIZIȚIILE 

   În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) 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. 

 

CAPITOLUL  XIII - TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATA 

AFERENTE TRANSELOR DE PLATA 

 

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

Pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se 

va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.   

 

• Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR  Declarațiile de eșalonare, conform  

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare.  

 

• 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.  
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• Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 

ataşează pe suport magnetic 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). 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.    

 

• Modelele de formulare care trebuie completate 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 

prevedrile 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  XIV – MONITORIZAREA PROIECTULUI 

• Perioada de monitorizare a proiectului  este de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către 

Autoritatea Contractantă. 

 

• Obligațiile beneficiarului privind investiția pentru care a primit sprijin: Beneficiarul se obligă 

să respecte și să mențină pe toată durata de valabilitate a contractului (durata de execuţie a 

Contractului de Finanţare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate 

de către Autoritatea Contractantă), criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de 

Afaceri, parte integrantă din Cererea de Finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate 

vor fi recuperate integral. 

 

• Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului trebuie să fie incluse în 

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

finanțare nerambursabilă pentru minimum 3 ani. 

 

http://www.afir.info/
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• De asemenea, pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie beneficiarul se obligă 

să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de Afaceri, parte integrantă din Cererea de Finanțare, 

să nu înstrăineze exploataţia parţial sau integral şi să nu îşi înceteze activitatea agricolă. 

 

 

 ATENTIE!  

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/contractarea 

proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii 

avute la data depunerii Cererii de Finanțare, în sensul trecerii de la categoria de 

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

la categoria mijlocie sau alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 10 din HG nr. 226/2015. 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. 

 

 

• După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de  

desfășurarea primului eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la 

GAL si OJFIR graficul  calendaristic  de  implementare  actualizat,  care  să  includă    locul  de  

desfășurare  a  activităților,  precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute. 

  

• În  vederea  efectuării  verificărilor  pe  teren,  necesare  în  perioada  de  derulare  a   

contractului,  beneficiarul va preciza în cadrul Graficului de realizare a proiectului și numărul de 

rapoarte de  activitate pe care le va depune, cât și data depunerii acestora (săptămâna și luna).  

     

• Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de 

activitate de către beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de  

activitate.   Verificarea pe teren se realizează prin notificarea  beneficiarului privind data si ora 

verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.   

  

• Scopul  vizitei  pe  teren  este  de  a  verifica  modul  de  desfășurare  a  activităților  și  respectarea  

Contractului de finanțare. 

 

• Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în situația în  

care  solicită  tranșe  de  plată  intermediare,  acestea  reprezentând  documente  obligatorii  pentru  

depunerea tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun în termen de maximum 10 zile de la  

finalizarea ultimei activități prevăzută de Raportul de activitate. 

     

• În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.   
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• Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus la OJFIR în termen de maximum 10 zile  

lucrătoare  de  la  încheierea  activităților  aferente  proiectului,  fără  a  se  depăși  durata  de  

implementare a contractului.    Rapoartele  de  activitate  intermediare/finale  vor  conține  

perioada de referință, descrierea activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implica

te în derularea acestora, numărul  participanților  și  rezultatele  obținute,  precum  și  documente  

justificative   pentru  activitățile  desfășurate  și  tipurile  de  materiale  relevante,  

elaborate prin proiect (materiale didactice,chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate de

 presă etc.).   

 

• Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate  

final va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură 

cerere de plată.     

 

Indicatori de monitorizare pentru Măsura 3–M3.1.a/3A Certificarea produselor agro-alimentare prin 

scheme de calitate : Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate - 3 

 

CAPITOLUL XV INFORMATII UTILE 

Informații și documente utile : 

 

Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare european și  

național, precum și cu manualele de proceduri ale autorităților cu competențe pe linia gestionării și 

managementului fondurilor europene nerambursabile acordate României în perioada de programare 2014-

2020. 

Pe pagina de internet a GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR (wwww.galtinutulhaiducilor.ro) se pot 

consulta și descărca: 

• Anexa 1 Cererea de Finanțare; 

• Anexa 2 Model Plan de acțiuni   

• Anexa 3 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat 

• Anexa 4 Fișa măsurii 3-M3.1.a/3A 

• Anexa 5 Lista prevăzută la Articolul 38 din Tratatul privind funcționarea UE 

• Anexa 6 Declarație privind cofinanțarea și respectarea HG 226/2015 și HG 800/2018 

• Anexa 7 Adresă de înaintare și Declarații 

• Anexa 8 Model Contract de finanțare 

• Anexa 9 Acte normative utile 

• Anexa 10 Fișă de conformitate 

• Anexa 11 Fișă de eligibilitate 
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• Anexa 12 Fișă criterii de selecție 

• Anexa 13 Fișă de verificare în teren 

• Anexa 14 Listă zone montane 

• Anexa 15 Declarație date cu caracter personal 

 

Eventualele solicitări de clarificare pot fi trimise prin poștă la adresa PARTENERIAT GAL 

ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, 

cod poștal 425100 sau prin e-mail, la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 

 

 

 

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

