
 

                                                                                                                          

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus Botoșani 

Ne dezvoltam impreuna! 

P
ag

e 
1 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus 

Sediul: com. Vorona, jud. Botosani 

Telefon: 0231/588743, fax: 0231/588643 

email: valeasiretuluidesus@gmail.com 

WEB: www.valeasiretuluidesus.ro 

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
Formare profesională, informare si difuzare de 

cunostinte 

 

 

MĂSURA 111 

 

 

 

mailto:valeasiretuluidesus@gmail.com


 

                                                                                                                          

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus Botoșani 

Ne dezvoltam impreuna! 

P
ag

e 
2 

 

 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare 

tehnică a potenţialilor beneficiari ai programului LEADER şi 

constituie un suport informativ complex pentru întocmirea 

proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest 

document nu este opozabil actelor normative naţionale şi 

comunitare.  

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului, precum şi 

modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a acestuia. De 

asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de activități 

pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul 

Cererii de Finanţare, al Contractului de Finanţare, precum şi 

alte informaţii utile realizării proiectului şi completării 

corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative 

naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta 

actualizată este publicată pe pagina de internet 

www.valeasiretuluidesus.ro. 
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1 PREVEDERI GENERALE 

1.1. Obiectivele Măsurii 1.1.1. – Formare profesională (training), informare și 

difuzare de cunoștințe 

Măsura 1.1.1. – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe se 

încadrează în Axa I „ Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier” şi are ca 

obiectiv general facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a 

deveni mai competitivă și pentru a contribui la creșterea economică din teritoriu. 

Prima direcție strategică de dezvoltare a Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) 

Valea Siretului de Sus vizează creşterea competitivității exploatațiilor comerciale şi de 

semi-subzistență şi asocierea acestora, în paralel cu respectarea principiilor de 

dezvoltare durabilă, astfel încât să poată deveni entități comerciale viabile. Această 

direcție strategică va fi atinsă prin lansarea masurilor din Axa 1 a PNDR din cauza necesității 

unor investiții importante pentru restructurarea si comasarea exploatațiilor, reînnoirea 

generației de sefi ai exploatațiilor si modernizarea exploatațiilor pentru ca acestea să poată 

deveni competitive, respectarea standardelor comunitare si depăsirea problemelor structurale 

de fond. Aceste nevoi au fost identificate în analiza SWOT realizată la nivel de teritoriu. 

Măsurile Axei 1 din PNDR pentru atingerea priorităților identificate în prima direcție de 

dezvoltare a GAL privesc instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, 

sprijin pentru semi-subzistență si îmbunătățirea infrastructurii agricole si forestiere. Înlocuirea 

actualei generații de sefi ai exploatațiilor, cu o generație mai tânară, constituie un obiectiv 

important, care necesită aplicarea măsurii „Instalarea tinerilor fermieri” si care, implicit, va 

conduce la îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a vieții sociale din teritoriul 

GAL.  

Strategia de dezvoltare a asociației GAL Valea Siretului de Sus menționează, de 

asemenea, şi nevoia de restructurare şi modernizare a sectoarelor de procesare şi 

comercializare a produselor agricole şi forestiere (prioritatea nr.3).  Aceasta constituie cea 
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de-a doua mare prioritate a GAL-ului și va fi realizată prin măsurile destinate creşterii valorii 

adăugate a produselor agricole şi forestiere, înființării grupurilor de producători şi creşterii 

valorii economice a pădurilor. Statutul prioritar al acestui obiectiv şi măsurile aferente, se 

bazează pe aspectele identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT. În primul rând, este 

nevoie de un volum mare de investiții pentru a încheia procesul de restructurare, modernizare 

si crestere a competitivității din sectorul de procesare agro-forestier la nivel de teritoriu GAL 

si pentru a asigura integrarea pe piață, a exploatațiilor de dimensiune medie. În al doilea rând, 

competitivitatea sectorului primar al agriculturii si silviculturii va depinde de competitivitatea 

propriilor rețele de piață (input si output) si de industria de procesare. 

Asocierea producătorilor agricoli pentru realizarea investițiilor din cadrul măsurii de 

modernizare a exploatațiilor agricole va juca un rol decisiv în diminuarea caracterului dual al 

agriculturii si creșterea competitivității sectorului. 

O altă prioritate importantă a strategiei de dezvoltare a GAL-ului Valea Siretului de 

Sus este îmbunătățirea abilităților fermierilor si a altor persoane implicate în activitatea 

agricolă si forestieră, pentru a stimula managementul exploatațiilor agricole si 

forestiere.  

Deși din analiza teritoriului se identifică importanța creşterii bazei de resurse umane 

pentru dezvoltarea durabilă a sectoarelor agroalimentar si forestier, atingerea acestui obiectiv 

nu presupune costuri la fel de ridicate ca în cazul restructurării si reabilitării capitalului fizic 

din cele două sectoare. 

Acest obiectiv va fi realizat prin măsuri de formare profesională, informare si difuzare 

de cunostințe si furnizarea de servicii de consultanță si consiliere agricolă. 

Necesitatea activităților de formare profesională apare în contextul legat de creșterea 

competitivității și diversificării produselor și serviciilor din agricultură, de crearea de noi 

microîntreprinderi, de necesitatea valorificării obiectivelor naturale și culturale, prin 

introducerea lor în programe turistice.  

Programele de pregătire profesională și antreprenorială pentru persoanele din mediul 

rural au fost sporadice, iar pentru teritoriul Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 

Siretului de Sus nu deținem evidențe care să arate că locuitorii au beneficiat de vreun 
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asemenea program. Prin urmare, este necesar ca activitățile de formare profesională, 

informare și diseminare de informații să fie oferite continuu pentru populația tânără/adultă 

care să fie motivată de posibilitatea unui venit atractiv, din practicarea unei agriculturi 

rentabile sau prin lansarea în activități antreprenoriale din domeniul serviciilor sau turismului.  

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din această 

strategie: îmbunătățirea capacității de comercializare a produselor agricole, dezvoltarea 

agriculturii bio, diversificarea formelor de comercializare și marketing a produselor agricole, 

dezvoltarea turismului. Poate fi considerată o măsură de susținere a dezvoltării economice a 

teritoriului.  

Obiectivele specifice se referă la: 

1) Creșterea numărului de fermieri care sunt pregătiți în teme specifice conducerii unei 

agriculturi competitive; 

2) Creșterea numărului de întreprinzători și persoane fizice care demarează și conduc 

afaceri rurale. 

Obiectivele operationale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:  

1) dobândirea de informaţii si cunostinţe relevante care să permită gospodărirea 

durabilă a terenurilor agricole si forestiere,  cresterea calităţii managementului la 

nivel de fermă, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si 

comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă si reducerea somajului în zonele rurale. 

2) îmbunătăţirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt 

sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management 

durabil al pădurilor în vederea cresterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului 

si valorificării eficiente a produselor pădurii. 

3) îmbunatatirea cunostințelor tehnice și economice generale, specifice pentru 

agricultură,  silvicultură și industria alimentara;  

4) pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;  
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5) diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse 

și sisteme de procesare);  

6) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele 

agricol, forestier și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției 

mediului;. 

Prin implementarea acestei masuri se urmăreşte realizarea unor acţiuni care vor 

contribui la: 

a) Îmbunătăţirea cunostinţelor tehnice si economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură si industria alimentară 

b) Pregătirea generală pentru managementul si administrarea fermelor 

c) Respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi 

produse şi sisteme de procesare) 

d) Constientizarea fermierilor privind problemele generale de mediu în sectoarele 

agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

e) Educarea si constientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea constiinţei forestiere) 

în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea 

superioară a resurselor forestiere si cresterea procentului de păduri la nivel de teritoriu 

GAL, inscriindu-se astfel la nivelul politicilor naţionale forestiere 

f) Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum si a acţiunilor de informare si 

difuzare a cunostinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului 

acestuia fără discriminare pe criterii de vârsta cu incurajarea insă a tinerilor fermieri, 

sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Acţiunile care se vor întreprinse în teritoriu pentru a îmbunătăţi şi creşte nivelul 

de competenţe şi informare sunt în strânsă corelare cu prima direcție strategică de 

dezvoltare a teritoriului GAL  și se va urmări realizarea de: 

a) Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare si 

specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, 

grupul ţintă si nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în 

vederea îmbunătăţirii si perfecţionării cunostinţelor privind competenţele manageriale 

si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi 

tehnologii si inovaţii; 

b) Protecţia mediului si agricultură ecologică, cunoasterea si respectarea condiţiilor de 

eco-condiţionalitate etc; 



 

                                                                                                                          

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus Botoșani 

Ne dezvoltam impreuna! 

P
ag

e 
8 

c) Îmbunătăţirea competenţelor prin organizarea de formări profesionale cu experti din 

sectorul agricol şi forestier pe domeniile de dezvoltare identificate ca şi priorităţi în 

teritoriu : 

 sesiuni de informare legate de domeniul în care activează, tehnologiile din 

domeniu, se vor susţine workshop-uri tematice, dezbateri între actorii locali şi 

fermieri, analiză strategii de dezvoltare pe domenii pentru a coopta fermierii în 

dezvoltarea unitară a teritoriului; 

 workshop-uri pe fiecare masură din PNDR pentru a informa şi explica 

modalitatea de aplicare practica a acestora raportată la nevoile şi problemele 

identificate, impactul asupra exploataţiilor/fermelor, analiza rezultatelor;  

 dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru sefii de exploatatii si a celor 

din asociatiile de producatori; 

 sesiuni de training pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale care să 

vizeze tinerii sub 40 de ani şi femeile, asociaţiile de producatori pentru a creşte 

nivelul de cunoaştere şi  gestionare a unei exploataţii/fermă, administrarea 

veniturilor şi costurilor, modalităţile de eficientizare a activităţii precum şi 

pragul de rentabilitate pe exploataţie/fermă. Sesiunile de training vor fi 

susţinute de consultanţi specializaţi şi cu expertiză în domeniul agricol 

 acţiuni de informare si difuzare de cunostinţe privind Politica Agricolă 

Comună, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală în strânsă 

corelare cu strategia de dezvoltare pe domeniul analizat. 

Aceste acţiuni vor fi realizate la nivel de teritoriu GAL prin identificarea potenţialilor 

beneficiari de proiecte pentru ca aceştia să poată corela teoria cu practica. Se va avea în 

vedere la selectarea furnizorului de formare profesională să dispună de personal calificat cu 

expertiză pentru fiecare domeniu, să fie formatori care au sau au avut acces la exploataţii-

ferme şi cunosc practic problemele cu care se confruntă un fermier.  
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2 PREZENTAREA MĂSURII 1.1.1. 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 111 sunt persoane juridice 

constituite conform legislației în vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor de 

activitate formarea profesională sau informare și difuzare de cunoștințe: 

 Instituții de învățământ: licee, colegii sau universitați de profil agricol, silvic sau 

alimentar.  

 ONG-uri  organizații constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si 

completările ulterioare, care au în obiectul de activitate/ statutul propriu derularea de 

activități în domeniul informării, educării, formării adulților.  

 Furnizori de FPC autorizați, publici si privați (conform Ordonanței Guvernului nr. 

129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările si completările 

ulterioare), acreditate în domeniile de formare solicitate în această măsură. 

 Entități publice sau private. 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 111 derulată prin PNDR, 

programul LEADER este restricţionată  pentru următoarele categorii de beneficiari: 

 beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi 

pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a 

majorărilor de întârziere; 

 beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa 

APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai 

mică de un an; 

 beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. 
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2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare și 

difuzare de cunoștințe:  

 sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în România;  

 au prevăzut în obiectul lor de activități de formare profesională, informare și difuzare 

de cunoștințe;  

 dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune furnizorul de formare 

profesională, informare și difuzare de cunoștințe va prezenta: lista experților 

specializați pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la 

serviciul de formare, informare și difuzare de cunoștințe, CV-ul fiecărui expert);  

 au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de formare, de 

informare și difuzare de cunoștințe;  

 dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de 

formare sau de informare și difuzare de cunoștințe;  

 nu sunt în stare de faliment ori lichidare;  

 și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat.  

2.3 Tipuri de programe de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe 

Tipurile de formare profesională: 

- Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii 

producţiei, igiena si siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura 

bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor 

si amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

- Lanțul valoric intr-o exploatație 

- Stategia de dezvoltare a unei exploatații/ferme competitive și profitabile 

- Îmbunătăţirea si încurajarea afacerilor; 

- Îmbunătăţirea cunostinţelor privind protecția mediului; 
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- Marketingul produselor agricole și forestiere; 

- Managementul exploatației agricole; 

- Contabilitatea fermei; 

- Cum sa-ți construiești o exploatație/fermă de succes; 

- Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, 

difuzarea rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

- Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

- Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar (ex. realizarea 

unui centru de maturare a brânzeturilor fermentate); 

- Însusirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea si aplicarea unor metode de 

producție compatibile cu întreţinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția 

mediului, agricultura ecologică; 

- Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri 

tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la 

informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, 

sau pentru acţiuni de schimb de experiență 

Toate aceste tipuri de instruire și pregătire profesională vor susține obiectivele 

operaționale identificate în prioritatea 1, 2 şi 3 a strategiei de dezvoltare a Asociatiei Grupul 

de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus și vor contribui la creșterea cunoștințelor și 

competențelor fermierilor, precum și îmbunătățirea fluxurilor operaționale în cadrul fermelor. 

Dezvoltarea sectorului de formare profesională si a serviciilor de informare si consultanță va 

contribui la integrarea fermierilor în activitatea de guvernare locală si la utilizarea 

potențialului local endogen.  

Implementarea acestui proiect de pregătire, structurat pe cerințele și nevoile 

identificate în strategia de dezvoltare a teritoriului Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

(GAL) Valea Siretului de Sus, va sprijini pe termen mediu și lung dezvoltarea potențialului 

rural al teritoriului GAL și va deschide posibilitatea creerii unei agriculturi competitive care 

va constitui un punct de interes și de perspectivă pentru tinerii din teritoriu.  

2.4 Temele generale de instruire incluse în strategia de dezvoltare a teritoriului 

Asociației Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus  

 

A. Agricultură 
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a) Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, 

igiena si siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea 

animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor si 

amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene; 

b) Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea 

rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

c) Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar (ex. realizarea unui 

centru de maturare a brânzeturilor fermentate) 

d) Însusirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea si aplicarea unor metode de producție 

compatibile cu întreţinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului, 

agricultura ecologică. 

e) Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, 

târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea 

acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru 

acţiuni de schimb de experiență. 

B. Protecția mediului 

a) Îmbunătăţirea cunostinţelor privind protecția mediului; 

b) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

C. Conducerea afacerilor  

a) Lanțul valoric intr-o exploatație 

b) Stategia de dezvoltare a unei exploatații/ferme competitive și profitabile 

c) Îmbunătăţirea si încurajarea afacerilor; 

d) Marketingul produselor agricole și forestiere 

e) Managementul exploatației agricole 

f) Contabilitatea fermei 

g) Cum sa-ți construiești o exploatație/fermă de succes 

 

!!! Teme de inclus obligatoriu in curicula programelor de formare: 

1) Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii 

producţiei, igiena si siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura 

bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea 
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fertilizanţilor si amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele 

Uniunii Europene; 

2) Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, 

difuzarea rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale 

etc.); 

3) Îmbunătăţirea cunostinţelor privind protecția mediului 

4) Cum sa-ți construiești o exploatație/fermă de succes. 

De asemenea, solicitantul mai poate include în proiect și o altă sub-temă decât cele 

precizate în prezentul ghid dar va arăta relevanța ei pentru strategia de dezvoltarea a 

teritoriului Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus și integrarea ei 

în Măsura 1.1.1.. Alegerea și prezentarea temelor și a activităților de formare, informare și 

difuzare de cunoștințe va trebui să demonstreze înțelegerea contextului de derulare a 

proiectului, a tipurilor de beneficiari cărora se adresează proiectul și a relevanței pentru 

strategia de dezvoltare a teritoriului Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 

Siretului de Sus.  

2.5 Grupul țintă eligibil 

Grupul țintă trebuie să fie format exclusiv din persoane care au domiciliul sau 

resedința în zona rurală a teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 

Siretului de Sus.  

Grupul tință trebuie să fie format din persoane adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) sau industriei agro-alimentare. 

Proiectul se va adresa cu prioritate: 

  tinerilor sub 40 ani 

  agricultorilor cu ferme de semi-subzistenta 

  membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative recunoscute 

conform legislatiei in vigoare 
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  persoanelor care au un proiect de investitii 

  persoanelor care sunt beneficiare a masurilor din Axele I si II PNDR. 

 Beneficiarii finali acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii 

de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etcsă fie beneficiari ai 

măsurilor din Axele I si II. 

Se estimează participarea unui număr de aproximativ 120 persoane. Dintre aceștia se 

vor pregăti 2-3 persoane ca și formatori din fiecare domeniu pentru a disemina informațiile 

primite către potențiali beneficiari și a constitui un sprijin pentru implementarea strategiei în 

teritoriu GAL.  

Beneficiarii finali ai acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe 

criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă, etc. 

2.6 Tipuri de cheltuieli eligibile 

Pentru organizarea și desfășurarea programelor de pregătire și informare sunt eligibile 

următoarele categorii de cheltuieli:  

a) Costurile legate de pregătirea si desfăsurarea diferitelor acțiuni de formare 

profesională: 

- Onorarii și diurne pentru experții din echipa de proiect a contractorului (experți pe 

termen lung/scurt, personal tehnic /administrativ);  

- Cheltuieli de transport: transport local (personalul proiectului), transport local pentru 

cursanți (daca este cazul);  

- Cheltuieli de cazare și masă  

- Cheltuieli cu materiale didactice si consumabile; 

- Cheltuieli cu închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Cheltuieli cu închirierea de spații adecvate pentru desfăsurarea acțiunilor de formare 

profesională; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională. 
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b) Costurile privind diferite tipuri de acțiuni de informare si difuzare de 

cunostințe: 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale informative; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de informare si difuzare de 

cunostințe. 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor 

unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al 

rentabilității.  

2.7 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile 

Nu sunt eligibile: 

- cursurile sau activitățile de formare care intră sub incidența programelor sau 

sistemelor normale de învămământ agricol si silvic de nivel secundar sau superior 

inclusiv cele de calificare; 

- cheltuielile pentru activități de formare sprijinite prin Fondul Social European (prin 

programul POS-DRU) 

- cheltuielile cu investițiile; 

- Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 

contului euro APDRP; 

- Contribuţia în natură; 

- TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv 

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), 

lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; 

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă 

(persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice 

entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică) care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

- nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA);  

- TVA-ul este nerecuperabil; 
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- este suportat  în mod real şi definitiv  de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la 

bugetul de stat sau din alte surse). 

 

ATENŢIE! 

Pentru beneficiarii publici, TVA-ul este cheltuială neeligibilă prin FEADR, conform 

art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 2005, care indică în mod explicit aceasta categorie ca fiind 

exclusă de la finanţarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond. 

Autorităţi ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate integral din 

bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru 

activitatea desfăşurată fără scop patrimonial, îşi vor putea deconta sumele necesare 

acoperirii plăţii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestarilor de servicii şi execuţiei de 

lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/ sau 

din cofinanţarea aferentă, de la bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare 

(OUG 74/ 2009). 

2.8  Alocarea financiară (intensitatea sprijinului) 

Contribuţia publică aferentă Măsurii 111 este de maxim 80.000 Euro. 

 contribuţia public națională – 20% 

 contribuţia FEADR – 80% 

Suma alocată: 80.000 euro. 

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

Bugetul indicativ al proiectului impreună cu planul financiar sunt  exprimate în 

EURO. 

2.9 Criteriile de selecţie ale proiectului 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:  
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 

 

Punctaj 

 

 

Pondere din 

totalul 

punctajului 

(criterii 

Măsura+crite

rii GAL) 

I. CRITERII DE SELECȚIE aferente Masurii 111 Maxim 100 80% 

1. Relevanța proiectului față de grupul țintă inclus în proiect  

Proiectul definește clar grupul țintă inclus în proiect. 

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu nevoile 

identificate și contribuie la satisfacerea acestora. 

10   

2. Valoarea adăugată a proiectului  

Proiectul propune noi modalități/soluții personalizate pentru a 

răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă, sau noi 

modalități de utilizare a instrumentelor existente; proiectul 

demonstrează cum contribuie la susținerea dezvoltării 

teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala(GAL) Valea 

Siretului de Sus. 

10   

3. Indicatorii proiectului  

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor 

corespunzători măsurii 111 din strategia de dezvoltare a 

teritoriului Asociației Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 

Siretului de Sus. Pentru obținerea punctajului maxim numărul 

de beneficiari ai proiectului va fi structurat conform 

indicatorilor de monitorizare și evaluare stabiliti in strategie. 

10   

4. Metodologie 

Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților 

propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar 

10   
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 

 

Punctaj 

 

 

Pondere din 

totalul 

punctajului 

(criterii 

Măsura+crite

rii GAL) 

modul de organizare a resurseloralocate pentru proiect în 

vederea obținerii rezultatelor asumate. 

5. Proiectul se realizează în parteneriat cu organizații și 

instituții  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza contractului de 

parteneriat și a cererii de finanțare în care se prezintă rolurile 

și responsabilitățile fiecărui partener. 

10   

6. Planificarea activităților  

Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic 

si sunt realiste; activitățile proiectului contribuie la atingerea 

rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse; claritatea si 

fezabilitatea planului de acțiune al proiectului. 

20   

7. Calificări și experiență  

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de experți pe 

termen și aceasta este adecvată, din punct de vedere al 

experienței,calificărilor,competențelor si abilităților pentru 

managementul si realizarea activităților proiectului; este 

descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităților în 

cadrul echipei de implementare. 

10   

8. Resurse alocate  

Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele 

proiectului; resursele prevăzute contribuie la obținerea 

rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt suficiente, 

sunt specificate locația/locațiile pentru desfăsurarea 

activităților prevăzute în proiect, dotările si echipamentele 

existente; este prezentata succint lista achizițiilor previzionate 

a fi realizate în cadrul proiectului. 

10   

9. Bugetul proiectului  

Proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu 

10   
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Nr. crt. 

CRITERII DE SELECȚIE 

 

Punctaj 

 

 

Pondere din 

totalul 

punctajului 

(criterii 

Măsura+crite

rii GAL) 

resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu 

respectarea principiilor managementului riguros.  

 

 

II. Criterii de selecție locală GAL 100 20% 

1. Criterii cantitative Maxim 60  

 1.1Număr de participanți la activități de formare 

- minim 120 de persoane din care: 

o min 24 persoane participanti la modulul de 

protecție a mediului 

o min. 24 tineri sub 40 ani eligibili Măsura 112 

o min. 71 persoane eligibile Măsura 141 

o min. 18 participanți la modulul de formare în 

domeniul noii tehnologii informaționale, 

introducerea de inovații 

o min. 96 de participanți la modulul de formare  

Max. 30 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

5 

 

 1.2Număr de participanți la activități de infomare  

- minim 200 de participanti din care: 

o min 100 tineri sub 40 de ani 

o min 24 femei 

o min 98 activi in agricultură 

o min. 10 activi în industria alimentară 

o min.12 activi în sivicultură 

Max. 30 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

2. Criterii calitative Maxim 40  

 2.1Relevanţa pentru atingerea priorităților GAL 

2.2Impactul socio-economic 

20 

20 
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!!! Punctaj minim pentru calificare finațare:  

- mimin 50 puncte Criteriul de selecție I (Criterii De Selecție aferente Masurii 111 

și 

- minim 50 puncte Criteriul de selecție II (Criterii de selecție locală GAL) 

 

Criterii de departajare a proiectelor cu puntaj egal: 

În cazul în care există cereri de finantare cu punctaj egal, selecţia se va face în ordinea 

descrescătoare a punctajului obtinut la Criteriul de selecție II (Criterii de selecție locală GAL). 

În situația în care există cereri de finantare cu punctaj egal și la criteriul de selcție II, selecţia 

se va face în ordinea descrescătoare a valorii eligibile a acestora, exprimată în euro. 

 

În functie de sistemul de punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecţie pentru 

toate Cererile de finantare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculeaza 

scorul atribuit fiecarui proiect. 



 

                                                                                                                          

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus Botoșani 

Ne dezvoltam impreuna! 

P
ag

e 
21

 

 

3 DOSARUL CERERII DE FINANȚARE 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexe conform 

listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau 

înlocuirea documentelor.  

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

Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.valeasiretuluidesus.ro 

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

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

3.1 Completarea Cererii de Finanţare 

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

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

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

respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

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

acceptate Cereri de Finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde 

în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

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

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare 

trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 

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

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

acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 
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La întocmirea Cererii de Finanţare se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat 

pe pagina web a Băncii Central europene (www.ecb.int) la următoarea secţiune 

http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.  

3.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare  

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi 

documentele ataşate (conform Listei Documentelor).  

Originalul şi o copie a Dosarului de Finanţare, împreună cu copia electronică (scanată 

a dosarului) (CD/DVD) se depun la biroul Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea 

Siretului de Sus. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate 

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

unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, 

astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu 

pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila  solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor 

fizice).  

Important! Copie electronică (prin scanare) a cererii de finanțare și documentelor ataşate 

cererii de finanţare se face prin salvarea ca fisiere distincte cu denumirea conforma listei 

documentelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie 

conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi 

(recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.  

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ 

{ | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale 

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

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

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa 

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

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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legalizată (în original) al responsabilului legal, la GAL Valea Siretului de Sus, înaintea datei 

limită care figurează în anuntul de lansare al masurii.  

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 

completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, 

în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele 

originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia 

unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le 

depune. 

Pentru documentele originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu 

originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea „Conform cu 

originalul”, datează şi semnează. 

3.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare  

3.3.1 Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza „Fişei de verificare”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea urnătoarelor aspecte ale Cererii de 

Finanţare:  

 dacă este corect completată;  

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

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

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

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

considerat neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de 

Finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala 
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(GAL) Valea Siretului de Sus, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de 

către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele 

anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de 

formă. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) 

Valea Siretului de Sus după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştiinţat dacă 

Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconformităţii. 

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

conformităţii. 

!!!Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori 

pentru aceeaşi sesiune de proiecte.  

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

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

    După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

 Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

     Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

3.3.2 Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către personalul asociației GAL 

Valea Siretului de Sus. Verificarea eligibilităţii cererii de finanțare cuprinde: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului;  

 verificarea eligibilității activităților cuprinse în Cererea de finanțare;  

 verificarea eligibilității cheltuielilor cuprinse în bugetul proiectului. 

Verificarea este realizată pe baza documentelor provenite de la solicitant. 
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ATENŢIE! GAL Valea Siretului de Sus îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau 

informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se 

constată că este necesar.  

 

  La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanțare la nivelul GAL Valea Siretului de Sus, în 

situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul 

evaluator poate solicita informaţii suplimentare benefiarului doar în următoarele cazuri: 

1. în cazul în care unul din documentele anexate conţine informaţii insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul 

lor ori faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.  

2. în cazul în care în bugetul indicativ există diferenţe de calcul sau încadrarea 

categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate 

cu forma cerută la cap. 4 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare”, Cererea de 

Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

3.3.3 Selecţia proiectelor în cadrul GAL 

Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Se va elabora si posta pe site-ul 

Asociației Grupul de Actiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus un ANUNŢ DE 

LANSARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR, în care se vor prezenta 

suma şi durata acesteia. 

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va puncta fiecare 

proiect eligibil în funcţie de sistemul de modul cum proiectul răspunde la criteriile de punctaj 

prevăzute în Grila de Evaluare, va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.  

Solicitanţii, după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune 

contestaţii. Contestaţiile vor putea fi depuse la GAL Valea Siretului de Sus unde a fost 

depus proiectul, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de documente justificative. 

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL Valea Siretului de 
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Sus, prin Hotârăre a Adunării Generale. Termenul pentru a răspunde contestaţiilor este 

conform Regulamentului de lucru al comitetelor de selecție și contestație, aprobat de 

Adunarea Generală a GAL Valea Siretului de Sus.  

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

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

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

pentru anul respectiv, în cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi 

restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. 

Notă!  

Proiectul selectat de de către GAL va fi depus la OJPDRP Botoșani. După evaluarea acestuia 

de către experții OJPDRP beneficiarul este notificat în legătură cu rezultatul evaluării. 

3.4 Contractarea fondurilor 

OJPDRP Botoșani notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie a Cererii de 

Finanţare în vederea contractării. 

În termen de 15 zile lucratoare, Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Centrului 

Regional de care aparţine, pentru semnarea contractului de finanţare.  

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nu depune 

documentele obligatorii invocate în conţinutul Notificării, atunci se consideră că a renunţat la 

ajutorul financiar. 

 

ATENŢIE!  

Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 1 an. În condiţiile 

nerespectării duratei maxime de execuţie a Contractului de Finanţare, beneficiarului i se 

va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă ramasa de platit 

pentru fiecare an de executie prelungit, pe care o achita in maxim 10 zile lucratoare de la 

data primirii notificarii de acceptare a modificarii Contractului de Finantare.  

Beneficiarul are obligaţia de a achita penalizarea in procentul prevazut mai sus in 

contul Autoritatii Contractante. 

http://www.valeasiretuluidesus.ro/
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Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul 

principal al proiectului şi investiţia iniţială, iar  modificarea se limitează la redistribuirea  a  

maxim 10% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, între capitolele bugetare, fără a se 

modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în 

care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de 

maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act 

adiţional la Contractul de Finanţare. 

3.4.1 Precizări referitoare la acordarea avansului 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în 

formularul Cererii de Finanţare, APDRP poate să acorde un avans  de maxim 50 % din 

valoarea eligibilă nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului 

favorabil din partea APDRP pentru toată procedura de achiziţii.  

Beneficiarul privat poate primi avansul numai după primirea avizului favorabil din 

partea APDRP pentru procedura de achiziţii prioritar majoritară. 

Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat 

să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 

110%, eliberată de către o instituţie financiar-bancară sau nebancara.  

Pentru solicitanţii publici scrisorile de garanţie pot fi emise atât de instituţii financiar 

bancare cât şi nebancare, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii -S.A.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să acopere durata de execuţie a contractelor, durată 

ce cuprinde durata de realizare a investiţiei şi implementarea proiectului (inclusiv derularea 
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procedurii de achiziţii), la care se adaugă termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru 

efectuarea ultimei plăţi. 

Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform 

cerinţelor APDRP prezentate în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de Finanţare.  

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită 

prelungirea perioadei iniţiale de execuţie,  este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei 

de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă documentul bancar 

prin care dovedeşte prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancare, care să acopere 

toată perioada solicitată la prelungire. 

3.5 Achiziţiile 

Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începând cu data 

primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe 

proprie răspundere, având în vedere condiţionarea semnării Contractului de Finanţare de 

documentele obligatorii pe care trebuie să le depună la Autoritatea Contractantă. 

Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP, dosarele de achiziţii, în maxim 

3 luni -  pentru achiziţii simple, sau la CRPDRP- Serviciul Achiziţii în maxim 4 luni – 

Proiectul Tehnic şi cel puţin un Dosar de achiziţii (ex.: Dosar achiziţii prestări servicii), 

pentru achiziţii care prevăd construcţii şi/ sau montaj, de la semnarea Contractului de 

Finanţare.  

Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maxim 3 luni, respectiv de maxim 

4 luni, se calculează de la data întrării în vigoare a Contractului de Finanţare.  

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la 

CRPDRP documentaţia de achiziţii. 

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice, este obligat să finalizeze în 

maxim 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare toate procedurile de achiziţii publice, 

inclusiv avizarea acestora. 
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Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maxim 12 luni, se calculează de la 

data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare. 

 

 

ATENŢIE!  

La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinanţare din FEADR, cu privire la furnizorii 

acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, APDRP poate, după o verificare 

prealabilă, să includă informaţiile despre aceşti furnizori în Lista furnizorilor care nu-şi 

respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR. Lista 

furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din 

FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP. 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin: 

- Existenţa unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţi; 

- Membrii comisiei de evaluare (conform declaraţiei de confidenţialitate şi 

imparţialitate) deţin  acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi sau fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi ;  

- Deţinerea de către una din firmele participante a pachetului majoritar de acţiuni la 

celelalte firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

Nerespectarea instrucţiunilor privind achiziţiile private şi publice de către beneficiarii 

FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau produse. 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în 

vedere următoarele principii: 

- Nediscriminarea; 

- Tratamentul egal; 

- Recunoaşterea reciprocă; 

- Transparenţa; 

- Proporţionalitatea; 

- Eficienţa utilizării fondurilor; 
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- Asumarea răspunderii. 

Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Declaraţia de eşalonare a depunerii 

Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de 

achiziţie (exceptând dosarele de servicii). 

3.6 Plata  

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport 

magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă 

documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ, anexă la Contractul 

de Finanțare. 

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată 

este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.  
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4 DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE 

FINANȚARE 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea 

proiectului sunt: 

1. Pentru societăți comerciale înființate in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată: 

a) Documentele statutare, inclusiv actele adiționale, dacă există; 

b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI; 

c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste 

că organizația nu este în stare de insolvență sau pe cale de lichidare, nu are 

afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de 

aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul 

oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau nu este în orice situație 

analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația si 

reglementările naționale în vigoare; 

d) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiați. Bilanțul 

contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat 

patrimonial". Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la 

organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de 

înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete; 

e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de 

eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a 

certificatului de obligații bugetare, precum si a modelului si conținutului 

acestora. 
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f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului 

comun, al ministrului administrației si internelor si ministrului finanțelor 

publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale.  

2. Pentru organizații non-profit înființate în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații si 

fundații, cu modificările si completările ulterioare: 

a) Documentele statutare inclusiv actele adiționale si hotărârile judecătoresti de 

modificare, dacă este cazul;  

b) Hotărârea Judecătorească de înființare; 

c) Extras actualizat din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sau certificat emis de 

Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației 

dumneavoastră si situația juridică a organizației; 

d) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiați. Bilanțul 

contabil trebuie să cuprindă: Formular 01 "Capitaluri" si Formular 02 "Rezultat 

patrimonial". Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la 

organul fiscal în raza căruia funcȚionează, trebuie să fie vizibil numărul de 

înregistrare si antetul cu datele de identificare complete; 

e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului finanȚelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului 

ministrului finanȚelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de 

eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a 

certificatului de obligații bugetare, precum si a modelului si conținutului 

acestora; 

1. Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului 

comun, al ministrului administraȚiei si internelor si ministrului finanțelor 

publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate 

pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmărirea impozitelor si 

taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale.  
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Cererea de Finanţare – Anexa 1  

 
 


