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GHIDUL SOLICITANTULUI 

MASURA – M5/3A – CONSUM PRODUSE LOCALE 
Informatii generale - Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor 

beneficiari ai finanţărilor din cadrul Grupului de Actiune Locala Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura 
Dunarii, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Axa Leader, Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul  strategiei de dezvoltare locala”. 

 Acesta se constituie într-un suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor, conform Fișei  
Măsurii M5/3A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 -2020 a teritoriului GAL  Asociatia  Grupul 
de Actiune Locala Clisura Dunarii. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, 
editarea şi depunerea proiectului, precum şi modalitatea de selectare, contractare şi implementare a proiectului. 
De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, 
documentele care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare si anexele acesteia, precum şi alte informaţii 
utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării 
legislatiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată in 
timp util pe pagina de internet www.gal-clisuradunarii.ro 

                                                     IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL 

Clisura Dunarii, disponibile pe pagina de internet www.gal-clisuradunarii.ro, cît și la sediul GAL din 
Berzasca, strada Principala nr 282, judetul Caras Severin. 

 Pentru a obţine informaţii despre Masurile de finantare incluse in Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL Clisura Dunarii, PNDR şi FEADR ne puteţi contacta direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau 
prin pagina de internet – www.gal-clisuradunarii.ro Prevederile prezentului ghid se completeaza cu 
reglementarile cuprinse in Ghidul Solicitantului si a Manualul de Procedura pentru Sub-Masura 19.2 si 
cu toate documentele de informare si clarificare referitoare la implementarea SDL postate pe pagina de 
internet www.gal-clisuradunarii.ro si www.afir.ro .  

Proiectele prin care se solicită finanţare prin Măsura 19-Dezvoltare Locala  LEADER din PNDR, aferente 
obiectivelor Sub-Măsurii 19.2 din  PNDR sunt supuse unui sistem de selecţie la nivelul  GAL-ului,  în  
conformitate  cu  prevederile  din  Manualul  de  procedură  pentru Sub-Măsura 19.2.“Sprijin pentru 
implementarea actiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”. 

 Punctajul Criteriilor de Selectie a Proiectelor este stabilit în conformitate       cu prevederile din 
Manualul de procedură pentru implementarea masurii 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 
LEADER” - SUB-MĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” si in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala a GAL 
Clisura Dunarii, inclusiv Fisa Masurii Măsurii M5/3A. 
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1. Definiții și abrevieri 
 

• Solicitant - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială/grup de producatori recunoscut, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  

• Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială/grup de producatori recunoscut care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 
contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

• Reprezentant legal- persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cu 
AFIR, conform legislatiei in vigoare 

• Cererea de Finanțare - solicitarea pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea 
contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

• Eligibil –reprezinta  îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 
sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;  

• Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în 
vederea contractării;  

• Exploatație agricolă (fermă) - o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică 
și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau 
activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate 
principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de 
producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier; 
unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă 
și a mijloacelor de producție (terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a 
exploatației agricole înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea 
juridică și economică a acesteia.  

• Fişa măsurii - descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele submăsurii, 
aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul 
sprijinului;  

• Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii 
de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii M5/3A şi care nu 
trebuie returnate - singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea 
investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;  

• Producția agricolă primară - conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale solului 
și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de 
modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole primare 
operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de masă, plase 
antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și 
plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, 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 
operațiuni care nu modifică natura produselor agricole.  
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• Valoare eligibilă a proiectului - suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 
încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin 
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a 
proiectului;  

• Valoarea neeligibilă a proiectului - 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;  

• Derulare Proiect - totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  

• Implementare Proiect/ Plan de afaceri - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul 
FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată. 

• Contributia publica-fondurile nerambursabile allocate proiectelor de investitii/servicii prin 
FEADR. Aceasta reprezinta contributia UE si a Guvernului Romaniei 

• AFIR – Agenţia  pentru Finantarea Investitiilor Rurale,  instituţie  publică  cu personalitate juridică, 
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul APDRP  îl constituie  derularea  Fondului  
European  Agricol  pentru  Dezvoltare,  atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar; 

• APIA – Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru 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; 

• 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);  

• GAL – Grup de Actiune Locala;  
• OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean 

a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);  
• FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.  
• MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
• ANSVA-Autoritatea Nationala Sanitara Veterniara si pentru Siguranta Alimentelor 
• DSVSA- Directia Sanitara Veterniara si pentru Siguranta Alimentelor 
• 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;  

• SDL – Strategie de Dezvoltare Locala. 
 
2.Prevederi generale 
1.1. Justificare. Corelare cu Analiza SWOT: 
Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea asocierii în vederea creșterii valorii adăugate a 
produselor locale; ea va stimula înființarea de grupuri de producători  în domeniul în vederea protejării 
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produselor alimentare și agricole la nivel local și micorregional, pentru aplicarea schemelor de calitate, 
stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing 
în comun, de promovare a produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile vor avea 
un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea 
are drept scop stimularea înființării de grupuri de producători, de realizare a lanțurilor scurte și protejarea 
produselor agricole și alimentare tradiționale și locale, în scopul includerii lor ca și componentă de bază a 
activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la 
atractivitatea teritoriului Clisura Dunării. 
Sprijinirea stimulării înființării de grupuri de producători în vederea protejării produselor alimentare și agricole la 
nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor și a proiectelor realizate în 
comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, promovarea  produselor agricole și 
alimentare de importanță locală, crearea de piețe locale  contribuie nu numai la sporirea calității vieții în zonele 
LEADER, ci și la creșterea și diversificarea  activităților de procesare a produselor agricole, crearea de branduri 
locale, de integrare în  turismul rural și crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de 
dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg.(UE) Nr.1305/2013: 
Art.4  
punctul  a) favorizarea competitivității agriculturii; 
punctul c)obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă. 
1.3.Obiectiv(e) specific(e) local(e) al(e) măsurii: 
OS2.Sprijinirea dezvoltării și certificării produselor locale  
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile Uniunii prevăzute la art.5, Reg.(UE) Nr.1305/2013, respectiv: 
Prioritatea 3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 
1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale): 
Masura contribuie la toate prioritatile OS2.Sprijinirea dezvoltării și certificării produselor locale, respectiv: 

a) Campanii de promovare „consum produse locale” – sprijinirea campaniilor  de promovare a consumului de 
produse locale, campanii organizate la nivel local; 

b) Realizarea unui catalog al produselor locale – descriere, caracteristici, povești;  
c) Promovarea produselor locale în cadrul pensiunilor din regiune – încurajarea pensiunilor să folosească 

produse (exclusiv) locale și să dezvolte puncte de prezentare și să desfacă  produsele locale în cadrul 
pensiunilor. Produsele locale au în vedere produsele alimentare și nealimentare.  

d) Realizarea de târguri și expoziții de produse locale la evenimente. Sprijinirea dezvoltării târgurilor care să 
promoveze produsele locale și expozițiilor cu produsele locale; 

e) Înregistrarea produselor locale cu marca Clisura Dunării - Brandul Clisura Dunării – înregistrarea până în 
2020 a cel puțin 5 produse locale cu marca Clisura Dunării.  

f) Asocierea producătorilor și proprietarilor locali – programe de sprijin financiar pentru asocierea 
producătorilor agricoli și a meșteșugarilor din regiune atât pentru producția în cadrul asociat cât mai ales 
pentru dezvoltarea sistemelor de desfacere a produselor locale; 
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Masura contribuie la Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in baza analizei nevoilor si 
prioritatilor locale, identificate prin Strategia de dezvoltare Locala pentru Microregiunea Clisura Dunarii. 

1.6 Masura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg.(UE) Nr.1305/2013: 
Scheme de calitate pentru produse agricole şi alimentare, pct c.: scheme voluntare de certificare a produselor 
agricole recunoscute de statele membre ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare. 
1.7.Contribuţia la domeniile de intervenţie: 
Domeniul de intervenție 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. 
1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) Nr.1305/2013: 
 Măsura contribuie la: Inovare și protecția mediului 
1.9.Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 
Măsura este complementară cu toate celelalte măsuri prin oferirea produselor locale către circuitul turistic și 
către serviciile locale și prin conștientizarea populației legat de dezvoltarea afacerilor în zona produselor locale. 
1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
Măsura creează sinergie prin creșterea valorii adăugate a serviciilor turistice din regiune ca urmare a centrării 
acestora pe produse cu specific local. Măsura contribuie la atingerea a 6 măsuri specifice OS2 din Strategia 
GAL CLisura Dunării. 
1.11. Valoarea adăugată a măsurii: 
Calitatea și diversitatea producției agricole din teritoriul GAL Clisura Dunării reprezintă unul dintre punctele forte 
ale dezvoltării teritoriului, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și contribuind în mod 
semnificativ la patrimoniul  cultural și gastronomic actual. Aceasta se datorează competențelor și hotărârii 
agricultorilor și producătorilor care au păstrat vii tradițiile și în același timp au ținut seama de metodele și 
materialele de producție noi. 
- Cetățenii și consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât și produse 
tradiționale, fiind preocupați, de asemenea, de menținerea diversității producției agricole. Această situație 
generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea 
ce privește tradiționalitatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de proveniență 
- Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă sunt răsplătiți în mod 
corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii 
și consumatorii în privința caracteristicilor propriilor produse în condiții de concurență loială și să își poată 
identifica în mod corect produsele pe piață. 
- Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceștia să fie recompensați pentru eforturile 
lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în 
domeniul calității produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de 
identificare și promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în același timp producătorii 
respectivi împotriva practicilor neloiale. 
 Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale trebuie să fie realizate  în unitățile care dețin 
atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale și care au solicitat și 
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au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 
852/2004/CE. 
1.12  Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) Nr.1303/2013), sume aplicabile si rata sprijinului: 
Prima unica anuală (3000 euro/exploatație/schema maxim 5 ani) pentru  costurile fixe (costuri de aderare, 
cotizația anuală, costuri aferente controalelor); 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  pentru activități de promovare și informare; 
Atenţie!  
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili beneficiarii 
care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-
2020, obţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. 
ALOCAREA FINANCIARA 
Alocarea financiara pentru prezenta cerere de proiecte este de 372.716,18 euro 
1.13 ARIA DE APLICABILITATE A MASURII 
Teritoriul acoperit de GAL: 

JUDET LOCALITATE 
CARAS-SEVERIN BERZASCA 
CARAS-SEVERIN GARNIC 
CARAS-SEVERIN CORONINI 
CARAS-SEVERIN SICHEVITA 
CARAS-SEVERIN SOPOTU NOU 

MEHEDINTI ESELNITA 
MEHEDINTI DUBOVA 
MEHEDINTI SVINITA 

 
1.14. Trimiteri la alte acte legislative: 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul solicitantului 
pentru participarea la selecţia SDL. 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 
485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  
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• Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme 
privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 
al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; PNDR 2014-2020 

• Regulamentul (UE) 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole; 

• Regulamentul (CE) nr. 555 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr.479/2008; 

• Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce 
privește producția ecologică, etichetarea și controlul, cu modificările ulterioare; 

• Regulamentul 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate 
pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produse 
alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu modificările 
ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al comisiei  din 18 decembrie 2013 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului 
(UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al comisiei din 25 iulie 2013; 
• 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; 
• Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru 
anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor 
(UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, 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 delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• 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; 

 
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII 

Com. Berzasca, Nr. 282, Jud. Caraș Severin, România; 

Tel. +40 721203291; Fax: +40 255 545651; 

www.gal-clisuradunarii.ro ; office@gal-clisuradunarii.ro 
 9 

 
 

http://www.gal-clisuradunarii.ro/
mailto:office@gal-clisuradunarii.ro


 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și eco-condiționalitatea, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la 
controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare; 

• Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, 
precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91; 

• Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului; 

• Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și 
prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor 
aromatizate din produse vitivinicole; 

• Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena alimentelor 
• Partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în ceea ce 

privește vinul. 
• ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
• Ordinul comun nr. 394/290/89 din 12 martie 2014 privind atestarea produselor alimentare obținute 

conform rețelor consacrate românești; 
• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea reguilor 

privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea 
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichtarea produselor 
agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr 84/1998 privind inregistrarea marcilor si indicatiilor geografice, modificata si completata prin 
Legea  nr 66/2010 

• PNDR 2014-2020 
• Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 
• Legea nr. 85/2014 - procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa  
• Legea cooperației agricole nr. 566/2004  
• Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei republicata 2014. Lege nr. 1/2005 

republicata 2014  
• Legea 31/1990 actualizata 2017. Legea societatilor comerciale 
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• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
• Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 

• OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare 
nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. 

• Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole și silviceCodul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea 
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

NOTA: Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale trebuie să fie realizate în unitățile care 
dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale și care au 
solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al 
Consiliului nr. 852/2004/CE. 
 

3. Depunerea proiectelor 
 
Proiectele  se  depun  personal de către responsabilul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de 
finanţare sau  de către un împuternicit, prin procura legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL 
din comuna Berzasca, strada Principala nr 282, judetul Caras Severin, înaintea datei si orei  limită de inchidere a 
sesiunii care figurează în Apelul de selecție aferent Măsurii publicat pe www.gal-clisuradunarii.ro. 

Alocarea  financiară  disponibilă  a  măsurii (335.462,04 euro), este stabilita conform Planului Financiar 
(disponibil pe pagina de internet www.gal-clisuradunarii.ro al Strategiei de Dezvoltare Locala, selectata pentru 
finanțare de catre AM-PNDR  și va  fi  publicată  în  Anuntul  privind  Apelul lansarii sesiunii  pentru depunerea 
de proiecte finantate prin GAL, si este aprobata  de Consiliul Director al GAL. 

Anuntul  va fi postat pe pagina  web a   GAL www.gal-clisuradunarii.ro,  va fi publicat  în  mass-media 
locala  şi va  fi  afişat  la  sediile  primariilor partenere. 

Grupul de Actiune Locala,  în  consultare  cu  Consiliul Director al GAL, stabileste înaintea lansării 
sesiunii de depunere a  proiectelor, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, criteriile de departajare ale  
proiectelor cu punctaj egal, precum  şi procesul de evaluare si  selectie a proiectelor depuse la GAL. 

 
PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 
Sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisa in termenele stabilite prin Apelul de selectie aferent Masurii, 
publicat pe www.gal-clisuradunarii.ro. Proiectele pot fi depuse de luni până joi în intervalul orar 12.00 - 15.00, la 
sediul GAL din Comuna Berzasca, strada Principala nr 282, judetul Caras Severin.  

 Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii curente, aferente unei masuri din SDL, se opreste la data limita stabilita 
prin Apelul de selectie. 

ATENTIE! - In situatia in care plafonul maxim al sumei alocate pe sesiune, in cadrul masurii M5/3A ajunge la 
200%  prin depunerea de proiecte, GAL va inchide sesiunea in mod automat in ziua si la momentul atingerii 
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plafonului maxim alocat pe masura, dar nu mai devreme de cinci zile calendaristice de la lansarea Apelului de 
selecție. 

Proiectele depuse vor fi inregistrate intr-un registru special de catre personalul administrativ al GAL Clisura 
Dunarii si vor primi cate un numar de inregistrare intern alocat de catre GAL. 
 
GAL  va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi  şi aproba  Raportul  
de  Selectie a proiectelor depuse in termen de maxim 60  lucratoare de la inchiderea sesiunii. 

 În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă 
sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în 
conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l indeplineasca un proiect pentru a fi eligibil pentru finantare, in cazul masurii 
M5/3A este de 30 puncte! 

4.Categoriile de beneficiari eligibili 
 
Beneficiari eligibili - În contextul fișei tehnice a Sub‐măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai 
operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, 
autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptate ca solicitanți/beneficiari  
eligibili formele de asociere neconstituite  juridic  (parteneriate  informale)  doar  în cazul  măsurilor  din SDL  
elaborate  în baza  art.  35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 
 
4.1 Beneficiari eligibili DIRECTI 
 Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) sau grupuri de fermieri legal constituite care desfășoară 
activitatea agricolă pe teritoriul GAL, pentru participarea pentru prima dată la o schemă de calitate; Solicitantul 
trebuie să fie fermier activ  conform art.9 din regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Complementaritatea vizează producătorii locali – care vor putea dezvolta ca servicii pentru turiști (M3), vor 
promova produse proprii (M1) și le vor putea desface în pensiunile locale (M5). 
 
4.2. Beneficiari indirecți: Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale, agenți din domeniul turismului și 
alimentației publice. 
 

5. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
 
Condiţii de eligibilitate: 
 Pentru toate proiectele depuse în cadrul masurii M5/3A se vor respecta prevederile aplicabile (în funcție 

de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de 
minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

1.1. Conditii minime de eligibilitate pentru proiectele de servicii: 
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Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria solicitanților eligibili din Ghidul solicitantului publicat de GAL; 
Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Ghidul 
Solicitantului; 
Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR; 
Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea 
de finanțare; 
Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare; 
Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 
În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele 
umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 
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); 
Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației naționale/ europeane în 
vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE; 
Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la 
schemă; 
Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ europeană în vigoare; 
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? 
Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat; 
Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL. 
 
1.3 Criterii de selecţie: 
Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M5/3A – CONSUM PRODUSE LOCALE 

Punctaj 
GAL 

CS1.  Justificarea utilității proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul în care acesta își 
desfășoară activitatea si implicit al GAL/Abordarea Clisurii ca întreg 

• Proiectul presupune implicarea fermierilor din 3 sau mai multe UAT-uri= 20 puncte 
• Proiectul presupune implicarea fermierilor din 2 UAT-uri =10 puncte 
• Proiectul propune implicarea fermierilor dintr-un singur UAT=0 puncte 

 
Solicitantul va demonstra cu Cererea de finanțare /Planul de afaceri, Actul constitutiv al 
structurii asociative, alte documente, inclusiv și cu protocolul de parteneriat implicarea 
partenerilor din mai multe UAT-uri. Punctajul are în vedere și alte structuri implicate în 
asociere: procesatori, spații de producție; acestea vor fi cuantificate în același mod ca 
fermierii pentru implicarea concretă în proiect.  

Maxim 20 
     
      20 

10 
0 

CS2.       Principiul folosirii resurselor locale = 5 puncte 
 Proiectul folosește resurse locale în pondere mai mare de 50% în implementare: 5 

puncte; 
 Proiectul nu folosește resurse locale sau folosește în pondere mai mică de 50%:0 puncte; 
Folosirea resurselor și ponderea acestora locale vor fi descrise și detaliate clar în Cererea de 

Maxim 5 
 

5 
0 
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finanțare/Planul de afaceri.   

CS3. Principiul parteneriatului =10 puncte   
• Proiectul propune un parteneriat/structura asociativa – care implică și entități care nu sunt 

producător (ex.: procesatori, producătorii, structuri de marketing și vânzare): 10 puncte 
• Proiectul NU propune un parteneriat care să includă alte structuri cu excepția fermierilor: 

0 puncte 
 
 

Maxim 10 
10 
 
0 

CS4.        Principiul numărului de locuri de munca nou create prin proiect = 20 puncte 
• Proiectul conduce la crearea a minim doua noi locuri de munca: 20 puncte 
• Proiectul conduce la crearea unui nou loc de muncă: 15 puncte  
• Proiectul nu conduce la crearea de noi locuri de muncă: 0 puncte 
 
Numărul de locuri de muncă nou create va fi descris, detaliat și argumentat Cererea de 
finanțare/planul de afaceri propus(e). 

Maxim 20 
20 
15 
0 

CS5. Principiul implicării tinerilor 
• Proiectul propune implicarea a minim 1 tânăr fermier =5 puncte 
• Proiectul NU propune implicarea tinerilor fermieri =0 puncte 

Documentele fermierilor implicați vor dovedi implicarea unui tânăr fermier. Criteriul se 
punctează și pentru un acționar unic/administrator al alte entități incluse în structura 
asociativă (procesator, producător etc.) 

Maxim 5 
5 
0 

CS6. Principiul integrării grupurilor vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: 0 puncte 

 
În Cererea de finanțare/planul de afaceri va fi descris, detaliat și argumentat modul în care 
proiectul se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile. 

Maxim 5 
 

5 
0 

CS7. Principiul folosirii energiei regenerabile = 5 puncte 
• Proiectul propune investiții in energie regenerabila =5 puncte 
• Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila =0 puncte 

 
Ponderea investiției în energia regenerabilă va fi descrisă, detaliată și argumentată în 
Cererea de finanțare/planul de afaceri;  

Maxim 5 
5 
0 

 

CS8. Principiul contribuției la obiectivele transversale mediu si climă =10 puncte 
• Proiectul contribuie la 2 obiective transversale =10 puncte 
• Proiectul contribuie la 1 obiectiv transversal =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 

 
Solicitantul va demonstra in cererea de finanțare/planul de afaceri și cu alte anexe (dacă este 
cazul) aspectele/componentele legate de climă și de protejarea mediului înconjurător 
implementate prin proiect. 

Maxim 10 
 

10 
5 
0 

CS9. Valoarea proiectelor 
• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 15.000-45.000 euro  = 15 puncte 
Vor fi punctate solicitanții individuali (1 fermier activ=o exploatație) sau asocieri de doi 

fermieri activi (doua exploatații) – pentru o schemă de 5 ani și activități de promovare;  

Maxim 15 
15 
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• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 45.000-75.000 euro= 10 puncte 
Vor fi punctate asocierile care cuprind 3  exploatații (3 fermieri activi) pana la 4 exploatați (4 

fermieri activi) – pentru o schemă de 5 ani și activități de promovare; 
• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 75.000-200.000 euro= 0 puncte.  
Vor fi punctate asocierile care cuprind 5 și peste 5 exploatați (5 fermieri activi) – pentru o 

schemă de 5 ani și activități de promovare;  
 

Va fi luată în calcul valoarea totală a cofinanțării publice solicitate – în conformitate cu 
bugetul proiectului. Asocierile sunt eligibile conform criteriilor din ghidul solicitantului. 
În calcului finanțări nu sunt luate în considerare entitățile care nu sunt fermieri activi 
(procesare, producție etc) chiar dacă și acestea pot beneficia de activitățile proiectului.  

10 
 
 

0 

CS10. Principiul integrării minorităților naționale 
• Proiectul propune integrarea minorităților naționale – participare multietnică = 5 puncte 
• Proiectul NU propune participare multietnică = 0 puncte 
 

în care propune integrarea minorităților naționale/a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile va fi descris, detaliat și argumentat în Cererea de finanțare/planul de afaceri. 

Maxim 5 
5 
0 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 100 
                       Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal 

  1 Valoarea proiectelor – în cazul proiectelor cu punctaj egal – proiectele cu valoare mai mică vor avea 
prioritate pentru a fi selectate pentru finanțare; 

 2 Numarul mai mare al locurilor de munca nou create -  în cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare totală 
egală – proiectele cu număr mai mare de locuri de muncă create vor avea prioritate pentru a fi selectate 
pentru finanțare; 

 
Pentru aceasta masura  punctajul minim este de 30 puncte. 
Punctajul de Departajare a Proiectelor nu face parte din punctajul TOTAL AL PROIECTULUI!!! Acesta este 
important pentru ordinea din Raportul de Selectie a proiectelor finantate de GAL. 
Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este 
necesar să prezentaţi în cadrul Cererii de finantare/Planului de afaceri toate informaţiile concludente în acest 
sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii. 
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare sunt prezentate in formularul 
Cererii de finantare, unde vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E 
al Cererii de finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M5/A3, din 
coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după 
publicarea Raportului de selecţie, se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana 
DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII. De asemenea toate documentele prezentate 
in Planul de Afaceri sunt atasate la dosarul candidatului, mai putin cele ce trebuie depuse pana la momentul 
contractarii. 
 

6. Cheltuieli eligibile si neeligibile 
Eligibilitatea cheltuielilor este stabilita pe baza Fișei Tehnice a Măsurii M5/3A din SDL și a prevederilor 
din legislatia nationala si europeana specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură. 
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Finanțarea va fi acordata doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile descrise in Fișa măsurii 
M5/3A din SDL aprobata de către AM-PNDR. 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru 
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa Măsurii M5/3A, în limita 
valorii maxime a sprijinului. 

In cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în alte zone (targuri/expozitii), 
finanțarea proiectului este eligibilă cu respectarea următoarelor condiții: solicitantul să aibă sediu sau punct de 
lucru pe teritoriul acoperit de GAL, iar investiția să se realizeze pe teritoriul GAL. 
6.1.Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile şi neeligibile: 

Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile, stabilite cu  respectarea prevederilor din HG Nr. 226/2015, art 24, 
Regulamentul (UE) Nr.1305/2013 si RD UE nr 807/2014, Regulamentul (UE) Nr.1303/2013, PNDR – Cap.8.1, 
precum si toate reglementarile nationale si europene specifice operatiunilor finantate prim masura M5/A3 din 
SDL. 

Solicitantul trebuie sa prezinte o cerere de finantare si un plan de afaceri care trebuie să detalieze 
activităţile planificate si cheltuielile eligibile, în raport cu una sau mai multe dintre categoriile de actiuni 
prevăzute prin submăsura M5/3A:  

-Acțiuni imateriale (costuri fixe); 
-Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului de 

candidatură 
-Participarea la scheme de calitate naționale si/sau europene 
-Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor recunoscute de România ca aplicând 

orientările (ex: produs tradițional, rețete consacrate, produs montan)  
-Costuri care decurg din activități de informare si promovare puse în aplicare de grupuri de producători, 

privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform art.16 alin.(1) din 
Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza corelării informaţiilor din Planul de afaceri. 
Solicitantul trebuie să stabilească în Planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activităților menționate 
anterior. În baza gradului de realizare a obiectivelor stabilite de solicitant se va determina la ultima tranșă de 
plată dacă Planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării Planului de afaceri, se recuperează 
sprijinul, proporțional cu obiectivele nerealizate. 
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:  
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Produse tradiţionale,  in conformitate cu Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor traditionale;  
Produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, in conformitate cu Ordinul comun 
384/2014 privind atestaea produselor alimentare obtinute conform retetelor consecrate romanesti (la depunerea 
cererii de finantare, dupa caz).  
 
ATENTIE! 

• Schemele de calitate trebuie să îndeplinească următoarele criterii  
• Specificitatea produsului final, care garantează caracteristicile specifice ale produselor, metodele 

specifice de cultivare/producție, calitatea produsului depășește standardele aplicabile produselor de larg 
consum privind sănătatea publică, a animalelor sau plantelor, sau protecția mediului  

• Schema este deschisă tuturor producătorilor  
• Respectarea specificațiilor produsului este verificată de un organism independent  
• Schema asigură trasabilitatea completă a produselor  

 
ATENTIE! 
În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în 
Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP. Nu se supun zonării din anexa aferentă STP culturile 
în spații protejate și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei 
analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, 
sunt eligibile dacă respectă prevederile Art.45 din Regulamentul (UE) Nr. 1305 / 2013. 
Excepție fac cheltuielile de consultanta pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare /planului de afaceri, 
care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea 
obiectivelor investiţiei; 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de 
originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
Conform Art. 45 (2) (d) din Reg.U.E. Nr. 1305/2013, sunt eligibile investițiile intangibile privind 
achiziționarea/dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
Conform Art.7 (4) din HG 226/2015, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea 
de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe 
piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru 
proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri/utilaje. 
6.2 Cheltuielile neeligibile  
Acestea vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 
În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse 
de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează: 
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a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor,precum și pentru vizite 
în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), paragraful 2.); 
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației (Art. 15/ 
Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/Reg. (UE) nr. 
1305/2013); 
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr.1305/2013); 
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/ Reg. 
(UE) nr. 1305/2013); 
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013); 
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE) 1305/2013); 
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Nu se acordă finanțare pentru:  
k) Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în 
sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;  
l) 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”;  
m) 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 cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în 
Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.  
Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei 
suprapuneri geografice între un FLAG și un GAL, POPAM va finanţa zonele pescăreşti şi entitățile implicate în 
sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nici o investiţie în acest sector. 
 

 7. Selectia proiectelor 
 
Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, 
apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală. Apelul de 
selecție se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de 
acoperire a teritoriului de tip LEADER aferent Clisura Dunării. 
  
Informațiile necesare depunerii proiectelor vor fi prezentate, de către personalul administrativ al GAL, în apelurile 
de selecție, publicate pe pagina proprie de internet și afișate la sediul GAL-ului Clisura Dunării. Pentru variantele 
publicate în presă și în variantele afișate la sediul instituțiilor localităților membre în GAL, se vor prezenta 
variante simplificate ale anunțului de selecție (conform descrierii din Ghidul Solicitantului – Măsura 19.2). 
  
Procedura stabilește modul de primire, evaluare și selectare a Cererilor de finanțare depuse de beneficiari la 
sediul GAL Clisura Dunării, precum și formularele folosite și modul de rezolvare a contestațiilor. 
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Procedura de evaluare și selecție a proiectelor stabilește modul de realizare a activităților de evaluare a Cererilor 
de Finanțare de la depunerea acestora de către solicitant la GAL și până la selectarea acestora în vederea 
contractării. Evaluarea și selecția proiectelor depuse spre finanțare prin intermediul LEADER a PNDR 2014-
2020, se va realiza de către Departamentul executiv al GAL Clisura Dunării.  
  
Prezenta procedură stabilește mecanismele de evaluare și selecție a Cererilor de finanțare depuse la GAL 
Clisura Dunării, a fluxului de documente/formulare utilizate în procesul de verificare și selecție a proiectelor de 
către GAL. În cadrul procedurii, GAL Clisura Dunării desfășoară activități specifice pentru verificarea 
conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție, a Cererilor de finanțare. 

  
Formularele specifice utilizate în procedura de evaluare și selecție a GAL Clisura Dunării se regăsesc pe pagina 
web www.gal-clisuradunarii.ro.  

  
 GAL Clisura Dunării va elabora un calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, 
pentru fiecare an calendaristic. 
 Președintele GAL Clisura Dunării propune spre avizare Consiliului Director  calendarul de lansare a 
sesiunilor de depunere a proiectelor și alocarea totală pentru fiecare măsură în parte în funcție de activitatea de 
pregătire a lansării măsurilor. 
 Calendarul de lansare poate fi modificat prin decizia Consiliului Director, cu cel puțin 5 zile înaintea 
începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările aferente acestora. 
 Promovarea calendarului se va face în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 
19.2. 
 Sesiunea de finanțare se lansează cu hotărâre prealabilă a Consiliului Director al GAL CD. 
 Apelurile de selecție vor putea fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL. Anunțul  privind 
prelungirea se va face numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. Atunci 
când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). Nu este permisă nicio altă modificare 
în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv durata prelungirii), pentru a se 
respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. 
Consiliul Director al GALCD avizează apelul de selecție. 
Data publicării apelului de selecție este considerată data de începere a sesiunii de finanțare. 
 
Apelul de selecție se lansează cu numărul minim de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 
proiectelor – așa cum este prevăzut în SDL pentru fiecare apel de selecție. 
Pentru apelurile suplimentare numărului de apeluri prevăzut în SDL, apelul de selecție se poate lansa cu 
minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GALCD, numai în situația în 
care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de 
selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție cu excepția alocării financiare. 
Pentru elaborarea documentelor legate de organizarea sesiunilor de finanțare, precum și pentru promovarea 
eficientă a sesiunilor de finanțare deschise de GALCD, se vor respecta procedurile descrise în ghidul măsurii 
19.2. 
 
GALClisura Dunării va asigura transparența procesului de selecție a proiectelor depuse. Procesul de evaluare va 
avea la bază criteriile de eligibilitate stabilite prin SDL prin fiecare măsură în parte. 
Selecția se realizează pe baza Fișei criteriilor de selecție (E1.2.3.L), elaborată de GAL Clisura Dunării. 
Se vor respecta criteriile formulate în SDL, respectiv punctajele validate de CD (prin aprobarea apelurilor de 
selecție) pentru fiecare criteriu în parte și pragul minim de punctaj care trebuie îndeplinit de un proiect pentru a 
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putea fi selectat. Punctajele minime admise la finanțare diferă în funcție de măsura de finanțare accesată.   
Punctajul minim necesar pe care un proiect trebuie să îl întrunească pentru a putea fi selectat se poate consulta 
în fișele de selecție ale măsurilor lansate de GAL Clisura Dunării. 
Toate proiectele declarate eligibile în etapa precedentă vor intra în procesul de selecție. 
Evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic se realizează de către experții evaluatori din cadrul Comitetului 
tehnic al GAL Clisura Dunării împreună cu experții evaluatori ai serviciului subcontractat, cu respectarea 
principiului celor patru ochi. 
 
Comitetul de Selecție este organul ce aprobă Rapoartele de selecție realizate de Directorul executiv al GAL 
Clisura Dunării, pentru toate proiectele depuse de beneficiarii din teritoriul GAL Clisura Dunării. Comitetul de 
Selecție va fi asistat  de Comitetul tehnic al GAL, numit prin decizia Directorului executiv. 
 
Comitetul tehnic din cadrul GAL Clisura Dunării va puncta fiecare proiect, conform criteriilor de selecție 
prestabilite, prezentate și explicate în apelul de selecție; va prezenta beneficiarilor (printr-un membru al său) 
punctajul calculat pentru proiect;  
Comitetul tehnic va întocmi un raport de evaluare cu punctajele oferite pentru fiecare proiect declarat conform și 
eligibil și argumentarea/descrierea punctajelor oferite. 
 
Directorul GAL Clisura Dunării va pregăti un raport general de selecție pentru fiecare Măsură din strategie și îl va 
depune spre aprobare Comitetului de Selecție. Contestațiile depuse și soluționarea lor vor fi prezentate în cadrul 
raportului de selecție. 
 
Comitetul de Selecție se întrunește pentru a analiza și aproba raportul de selecție realizat de Directorul executiv 
(decizia se ia cu votul majorității simple a membrilor participanți la ședința de selecție). 
 
La ședințele comitetului de selecție vor participa și membrii comitetelor tehnice (experții GAL și externi).  
Directorul GAL (sau o persoană desemnată) va prezenta Raportul de selecție pentru fiecare măsură.  
Comitetul de selecție poate audia (solicita explicații) membrilor comitetului tehnic.  
Comitetul de selecție poate decide: 

(1) Aprobarea raportului de selecție în întregime;  
(2) Aprobarea parțială a raportului de selecție. Această decizie se poate lua în condițiile în care sunt 

constatate deficiențe în evaluare privind acordarea punctajelor în conformitate cu Strategia de 
dezvoltare. În această situație va fi solicitată pe loc refacerea raportului de selecție în conformitate cu 
decizia Comitetului de selecție și apoi Comitetul de selecție va proceda la aprobarea acestuia;  

(3) Respingerea raportului de selecție. Această decizie se poate lua în situații de nerespectare a procedurii 
aprobate prin prezentul Regulament de funcționare. În această situație este decisă o perioadă de 
remediere a situației de maxim o lună calendaristică și este decisă organizarea unei noi Ședințe a 
Comitetului de selecție a proiectelor. Termenul de organizare a noii Ședințe nu poate depăși o lună 
calendaristică de la data Ședinței în care a fost respins în întregime raportul de evaluare. 
 

GAL  va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va întocmi  și aproba  Raportul  
de  Selecție a proiectelor depuse,  în termen de maxim 60 zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de selecție. 
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Comitetul de Selecție aprobă Raportul de Selecție la data care are loc ședința de evaluare a acestuia. Raportul 
de selecție se postează pe site-ul GAL www.gal-clisuradunarii.ro pentru măsurile prevăzute în SDL 2014-2020 
GAL Clisura Dunării. În aceeași dată, pe site-ul GAL, precum și la sediul GAL va fi disponibil un anunț privind 
finalizarea selecției proiectelor. 
 
Solicitanții titulari ai proiectelor care fac obiectul Raportului de selecție vor fi notificați cu privire la rezultatul 
procesului de evaluare și selecție, conform Ghidului Solicitantului aferent măsurii. 
 
Componența Comitetului de Selecție a proiectelor: 
 
Comitetul de selecție al proiectelor este constituit din reprezentanți ai Membrilor Asociației delegați conform 
statutului și legislației în vigoare și va funcționa conform procedurilor stabilite în dosarul de candidatură. 
Comitetul de selecție este legal constituit dacă 2/3 din numărul membrilor acestuia sunt prezenți la ședința de 
selecție. 
Comitetul de selecție este alcătuit din: 5 membrii ai reprezentanților privați, 4 ai reprezentanților publici, un singur 
membru din mediul urban (Parcul Natural Porțile de Fier – care are activitate pe întreg teritoriul GAL. În plus, 
Comitetul de selecție asigură condiții privind egalitatea de șanse și reprezentarea tuturor factorilor interesați: 
Comune, ONG-uri, SRL-uri, PFA-uri și Regia Autonomă.  
 
Membrii comitetului de selecție a proiectelor 
Nr Partenerul Membrii propuși Descriere Funcția 

1 Asociația de Turism si 
Agrement Cazanele Dunării; Membru, Membru supleant Privat - ONG Președinte CS 

Vicepreședinte GAL 

2 Asociația Partener pentru 
Dezvoltare Svinița;  Membru, Membru supleant Privat - ONG Membru CD GAL 

3 Comuna Sopot; Membru, Membru supleant Public-
Comuna Membru CD GAL 

4 Comuna Sichevița. Membru, Membru supleant Public-
Comuna Membru CD GAL 

5 Asociația Comunității 
Eșelnița Cazanele Dunării; Membru, Membru supleant Privat - ONG Membru CS 

6 Tismănariu Loredana PFA; Membru, Membru supleant Privat - PFA Membru CS 
7 SC Ecatur SRL; Membru, Membru supleant Privat - SRL Membru CS 

8 Regia Naționala Parcul 
Natural Porțile de Fier; Membru, Membru supleant Public – Regie 

Națională Membru CS 

9 Comuna Coronini; Membru, Membru supleant Public-
Comuna Membru CS 

 
Obligațiile Comitetului de selecție a proiectelor: 
 de a avea un comportament profesionist, nepartinitor şi corectitudine în promovarea Teritoriului, 

activității GAL şi a proiectelor din Planul de Dezvoltare Locală; 
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 să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce le revin de la exprimarea sau manifestarea publică a 
convingerilor lor politice, să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru; 

 să trateze în mod egal fiecare beneficiar al Asociației și fiecare persoană interesată de programele GAL 
și să se abțină de la orice formă de diferențiere între beneficiarii de proiecte. 

Pentru transparența procesului de selecție și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la ședințe 
va participa și un reprezentant al MADR de la nivel județean, din cadrul CDRJ. 
 
Comitetul de Soluționare a Contestațiilor (componență și obligații) 
 
Pentru soluționarea contestațiilor, Directorul GAL va constitui un comitet de soluționare a contestațiilor alcătuit 
din 3 membrii, alți decât cei care au făcut parte din comitetul de selecție (dintre responsabili evaluare, 
facilitatori GAL și experţi externi angajaţi/cooptaţi). Directorul executiv poate face parte și el din comitetele 
de soluționare a contestațiilor. Aceștia vor reevalua aplicația, vor analiza punctajele oferite de comitetul tehnic de 
selecție și vor calcula punctajul separat.   
 
Comitetul de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile aplicaților cu privire la punctarea 
proiectelor depuse, de  a întocmi un raport de contestații, pentru fiecare măsură în parte, privind soluționarea 
contestațiilor depuse și de a transmite raportul de contestații Directorului GAL, în maxim 10 zile de la 
înregistrarea contestației la secretariatul GAL și cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua organizării 
Comitetului de selecție al proiectelor. 
 
Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor. 
 
Comitetul tehnic al GAL (numit de Directorul executiv) va evalua proiectele, și va prezenta beneficiarului (printr-
un reprezentant al său) eligibilitatea și punctajul proiectului și va solicita acordul beneficiarului privind punctajul 
acordat proiectului. Acordul va fi oferit în scris de către beneficiar;  
Beneficiarul poate contesta, pe loc,  punctajul obținut de proiect, prin contestație scrisă; Contestațiile se 
depun la sediul GALCD din localitatea Berzasca, nr.282, județul Caraș Severin. Contestațiile se pot depune 
pe toată perioada dintre închiderea apelului de selecție și organizarea Comitetului de selecție, cu respectarea 
precizărilor de mai jos.  
 
Refuzul Beneficiarului de a semna acordul privind punctajul va fi înregistrat (din oficiu) ca o contestație a 
beneficiarului cu privire la punctajul calculat al proiectului; În cazul în care beneficiarul nu participă la întâlnirea 
organizată și programată de Comitetul tehnic referitoare la prezentarea eligibilității și a punctajului proiectului 
acesta va fi notificat în scris cu privire la punctajul proiectului și la termenul în care poate depune o contestație 
cu privire la acest punctaj în maxim 5 zile calendaristice de la comunicarea punctajului obținut pentru proiectul 
depus. 
 
Contestațiile depuse și soluționarea lor se vor regăsi în Raportul de selecție realizat de Directorul Executiv 
pentru fiecare măsură în parte și supus spre aprobare Comitetului de Selecție a proiectelor. 
 
Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării asigură respectarea principiilor egalității de gen cât și 
prevenirea oricărei discriminări pe criterii privind originea rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus menționate, detaliate 
în  Fișa Criteriilor de Selecție disponibilă pe pagina de internet www.gal-clisuradunarii.ro și în Ghidul 
Solicitantului, iar sistemul de punctare va fi conform  cu aceasta. 
 
În cazul  proiectelor  cu același  punctaj,  departajarea  acestora,  se face în funcție de criteriile de 
departajare stabilite în fișa criteriilor de selecție a proiectelor.  
 
În cazul măsurilor la care GAL Clisura Dunării este solicitant,  fișele de evaluare și selecție vor fi 
completate de către entitatea independentă subcontractă în acest sens. 
 
 Reportarea fondurilor: 
 
GAL va constitui o listă de rezervă cu toate proiectele declarate eligibile care nu se încadrează în suma alocată 
pentru finanțare.  
 
În situația oricărei disponibilizări de fonduri, inclusiv prin modificare de SDL, va fi realizat un Raport de selecție 
suplimentar cu includerea proiectelor din lista de rezervă care se încadrează în suma alocată suplimentar. În 
situația în care în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage și 
rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a 
fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL 
este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată 
unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens se va 
întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea 
criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor 
disponibile. 
 
În această situație, GAL va emite un raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va 
menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din 
economii realizate la finalizarea contractelor, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume 
rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către 
GAL, sume rezultate din realocări financiare) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului 
de Selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuseîn cazul Raportului de Selecție (avizare și 
publicitate). 
 
În cazul în care sumele alocate pe măsuri în cadrul unei sesiuni nu este acoperite de valoarea publică totală a 
proiectelor depuse, suma rămasă (diferența dintre suma alocată şi valoarea publică totală a proiectelor depuse 
si selectate pentru finanțare) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni pentru depunerea de proiecte, în cadrul 
aceleiași măsuri. 
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8. Valoarea sprijinului nerambursabil 
 
1.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 
Suma forfetară 3000 euro/an/exploatație/schema pentru 5 ani;  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  pentru activități de promovare și informare; 
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 
până la  70%pentru acțiunile de informare și promovare ; 
Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă  din FEADR şi de la bugetul de stat 
pentru  mai multe  proiecte  de investiţii  depuse  pentru  măsuri/sub‐măsuri  din cadrul  PNDR  2014‐2020, cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
a) respectarea condiţiilor  de eligibilitate  ale acestuia  şi a regulilor  ajutoarelor  de stat, respectiv  a celor de 
minimis, după caz; 
b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor  art. 60 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului  European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
finanţarea, gestionarea  şi monitorizarea  politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor  (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al 
Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 
c)  prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de credit acordat în   
vederea   implementării   proiectului,   prin   deschiderea   unui   cont   special   al   proiectului   în   care   se 
virează/depune  minimum 50% din suma reprezentând  cofinanţarea  privată, disponibilul din acest cont fiind 
destinat plăţilor efectuate  de solicitant  în vederea implementării  proiectului.  Cheltuielile vor fi verificate la 
depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de plată, condiţia prezentării extrasului de 
cont, în vederea verificării operaţiunilor întreprinse, nu se mai aplică. 

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin proiect, atât la faza  de  
implementare  a  proiectului, cât şi în  perioada  de monitorizare,  activităţi pentru care cererea de finanţare a fost 
selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

ATENTIE! - În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în 
perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, 
plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul  
constatării  neregularităţii  vor  fi  încadrate  ca  debite  în  sarcina  beneficiarului,  la dispoziţia AFIR. 

 
 9.Completarea, depunerea si verificarea dosarului Cererii de Finantare 

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

administrative,     conform     listei     documentelor  prezentată, legate  într- un   singur   dosar,   astfel   încât   să   
nu   permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora. 

Formularul Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1  la prezentul Ghid  - şi este disponibil în format 
electronic, la adresa www.gal-clisuradunarii.ro  

 
ATENTIE! - Cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului este stabilită de GAL, în funcție 

de obiectivele măsurii din SDL.  Pentru proiectele de investitii, modelul‐cadru  de cerere de finanțare  este  
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adaptat  în funcție  de condițiile  descrise  în fișa măsurii  din SDL și prevederile  aplicabile tipurilor de operațiuni 
descrise în prezentul Ghid.  
Valoarea  proiectului  trebuie  să fie fundamentată  în raport  cu durata,  acțiunile  și rezultatele  proiectului  și 
categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie 
rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere 
al raportului preţ‐calitate şi al rentabilităţii. 

ATENTIE! - Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul 
lansării apelului de selecție (format editabil) 

ATENTIE!  - Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

ATENTIE!  - Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor care fac parte integrantă din 
Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor 
adăuga alte categorii în anexele menţionate mai sus ). Completarea  anexelor  la cererea de finanţare este 
obligatorie. 
 
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 poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare   pe   motiv   de   
neconformitate administrativă). 

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

Cererea  de  Finanţare  trebuie  completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 
evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza 
modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura 
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor masurii corespondente. 

ATENTIE 
Aplicantul are in vedere sa nu creeze condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 

obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 
Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți (exemplele NU sunt exhaustive):  
Ex.1: Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același 

solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat, sau vizeaza acelasi grup tinta. 
          Ex.2: Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel: 
cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de 
formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe etc. 
 
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a solicita 
obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu depaşească data 
depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din 
partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.  
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• Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența 
unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o 
perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național. 

 
2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare 
 

Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Clisura Dunării, localitatea Berzasca, nr. 282, județul Caraș 
Severin, în condițiile și la termenele specificate în Apelul de selecție, Cererea de finanțare cu toate anexele 
completate. Dosarul se va depune în două exemplare (1 original și o copie), împreună cu formatul electronic (CD 
– 2 exemplare care vor cuprinde dosarul Cererii de finanțare scanat și Cererea de finanțare în format editabil) și 
să prezinte documentele originale pentru care a atașat copii în dosarul orginal. 
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.  

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate,  bilanţ  
contabil vizat de administraţia  financiară), copiile trebuie să conţină menţiunea  „Conform  cu originalul”  şi să fie 
semnate  de către responsabilul  legal  al solicitantului in partea dreapta, sus. 

Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de 
finanțare în afara celor 2 exemplare pe care le depune. 

 
 

Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a dosarului original al Cererii de Finantare si 
a Studiului de Fezabilitate/ documentaţiei  de  avizare  pentru  lucrări  de  intervenţii/Memoriu justificativ,  cât  și a  
tuturor  documentelor ataşate Cererii  de Finanţare,  salvate  ca fișiere distincte  cu denumirea  conform  listei 
documentelor (secţiunea specifică din Cererea de Finanţare). 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 200 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.  

• Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format pdf, la care 
se va adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. 

Dosarul Cererii de finanţare va fi legat, sigilat și numerotat manual  de la „1” la „n” în partea dreapta sus 
a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, 
astfel încât să nu se permită detașarea sau înlocuirea documentelor, si va cuprinde în mod obligatoriu un opis, 
conform modelului urmator: 

Nr. crt.                 
 

Titlul documentului Pagina (de la..... până la.....) 

 
Solicitantul va semna, ștampila și va face mențiunea la sfârșitul dosarului, pe ultima pagină: „Acest dosar 

conține un  număr de …… pagini, numerotate de la 1 la……”. 
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Dosarele in  copie, semnate  si stampilate  de beneficiar, vor avea si stampila conform cu originalul pe 
fiecare pagina. Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare.  

Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este precizat 
în formularul Cererii de finanțare sau de către un împuternicit al responsabilului legal, prin procura legalizată, în 
original.    

Compartimentul tehnic al GAL Clisura Dunării asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. 
Responsabilitate completării Cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține 
solicitantului. 
 

Beneficiarii depun proiectele la secretariatul GAL în termenele prevăzute în apelurile de selecție.  

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii curente, aferente unei măsuri din SDL, se oprește la data limită stabilită 
prin Apelul de selecție. 

Secretariatul GAL înregistrează proiectul, realizează verificarea conformității proiectului și transmite ziua și ora în 
care beneficiarul va fi programat pentru evaluarea eligibilității și calculul punctajului proiectului – în conformitate 
cu grila de evaluare a măsurii și punctajul aferent din Strategie;  
 
Această dată este stabilită cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data de organizare a Comitetului de selecție; 
 
Compartimentul tehnic al GAL Clisura Dunării asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor 
de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Responsabilitate 
completării Cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului. 
 
3.  Verificarea dosarului cererii de finanţare de catre GAL 
Verificarea cererilor de finanţare se va face în prima etapă la GAL Clisura Dunării, urmând ca proiectele 
selectate de GAL Clisura Dunării, în baza unui Raport de Selecţie, să fie depuse de solicitant la AFIR. 
 
  Verificarea conformităţii Cererii de finanţare: 

Verificarea conformităţii  Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului 
E1.2.1L „ Fișa de verificare a conformității pentru Măsura 2/6B” disponibil pe site-ul www.gal-clisuradunarii.ro. 

Controlul conformităţii constă în verificarea 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, precum şi valabilitatea acestora (dacă 

este cazul). 
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din 
cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus 
sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), experții evaluatori pot 
solicita documente sau informații suplimentare către solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. 
Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte 
instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 
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Solicitantul este înștiințat la sediul GAL Clisura Dunării după evaluarea conformităţii 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. În 
cazul în care solicitantul nu doreşte să semneze de luare la cunoştinţă, expertul va consemna acest fapt 
pe fişa de verificare a conformităţii prin menţiunea “Solicitantul refuză să semneze”. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei 
sesiuni de primire a proiectelor. Solicitantul care a renunţat, în  cursul procesului de evaluare, la o Cerere 
de Finanţare conformă, nu o mai poat e redepune în aceeaşi sesiune. 

După verificare pot exista două variante: 
• cererea de finanţare este declarată conformă; 
• cererea de finanţare este declarată neconformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 
Dacă Cererea de Finanţare este declarată neconformă, dosarul original al Cererii de finanțare va fi 
restituit solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele 
părți. 
Cererile de Finanţare declarate neconforme pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți în 
cadrul aceluiaşi Apel de Selecţie, daca mai este deschis, sau în cadrul următorului Apel de selecție 
lansat de GAL Clisura Dunării pentru aceeași măsură. 
 

 
Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 

 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a  anexelor acesteia se realizează 
pe baza formularului „E1.2.2L FIȘĂ VERIFICARE ELIGIBILITATE PROIECT”, disponibil pe site-ul www.gal-
clisuradunarii.ro. 

 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

• verificarea eligibilităţii solicitantului; 
• verificarea criteriilor de eligibilitate ș i se lecț ie descrise in Fişa Măsurii din SDL; 
• verificarea bugetului indicativ al proiectului; 
• verificarea criteriilor generale de eligibilitate prevazute in Manualul de 

procedură pentru implementarea sub-măsurii 19.2 
• verificarea Studiului de fezabilitate/Memoriu justificativ și a tuturor documentelor anexate.  

 
Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este 
cazul, în următoarele situații: 
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la 
depunerea cererii de finanțare; 
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- necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documentele emise de 
alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul 
depunerii cererii de finanțare. 

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la 
care se află în evaluare cererea de finanțare a solicitantului, în funcție de natura informațiilor solicitate. 
Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile de la momentul 
luării la cunoștință de către solicitant. Clarificările admise vor face parte inregrantă din cererea de finanțare, 
în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror 
necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 
După verificare pot exista două variante: 

• cererea de finanţare este declarată eligibilă; 
• cererea de finanţare este declarată neeligibilă; 

 
Dacă cererea de finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

 
Dacă Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă, dosarul original al Cererii de finanțare va fi restituit 
solicitanților, pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. 

Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitant în 
cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL Clisura Dunării pentru aceeași măsură. 

Al doilea exemplar (copie) al Cererilor de finanțare declarate neeligibile va rămâne la GAL Clisura 
Dunării, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, 
eventuale contestații etc.). 

 
10. Contractarea fondurilor 

 
Proiectele selectate de GAL Clisura Dunării, în urma aprobării Raportului de Selecție, vor fi depuse la 
OJFIR/CRFIR, pentru verificarea condițiilor generale de conformitate și eligibilitate, în maxim 15 zile 
calendaristice de la aprobarea Raportului de selecție. 
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în 
care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este 
cazul, experții CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către beneficiar formularul de Notificare a 
beneficiarului privind semnarea Contractului de finanțare (formular E6.8.3L). O copie a notificării va fi transmisă 
către GAL Clisura Dunării. 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în 
termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente: 
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Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
penale în domeniul economico-financiar; 

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin 
extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului, dupa 
caz. 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). 
În cazul în care beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nici nu anunţă CRFIR, atunci se 

consideră că a renunţat la ajutorul financiar.Obiectul contractului il constituie acordarea finantarii nerambursabile 
de catre AFIR, pentru punerea in aplicare a Cererii de Finantare asumata de catre solicitant. 

 
ATENTIE! – In formularul Cererii de Finantare A1.1L - sunt specificate documentele care se depun la 

GAL  odata cu cererea de finantare, cât  si documentele care se depun la semnarea Contractului de Finantare! 
Documentele se regasesc si in ultimul capitol al prezentului ghid. 

IMPORTANT! – Cererea de Finantare depusa de solicitant, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si 
completarilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare si selectie devine obligatorie pentru solicitant. Acesta 
accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze corect angajamentele asumate pe propria 
raspundere! 

Retragerea cererii de finantare - Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de 
specific, un solicitant/beneficiar, poate solicita retragerea cererii de finanțare. 

ATENŢIE!  Durata de valabilitate a Contractului începe la data semnării acestuia de către părţile 
contractante și cuprinde durata de implementare la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile 
calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. 

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de finanțare numai în cursul duratei de execuţie a 
acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în 
care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va 
notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

 
11. Avansurile 

 
Sprijinul este forfetar, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani, acordat în 

baza unui plan de afaceri corect implementat.  
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12.  Achiziţiile 
Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate cu  legislatia 

de achizitii publice/prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru 
beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile publice/private - anexă la 
Contractul de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar (public/privat), conform fișei măsurii în care se 
încadrează proiectul. 

Beneficiarul  are  posibilitatea  să  demareze  procedura  de  achiziţii  începând  cu  data semnarii 
Contractului  de Finanţare. 

 La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), 
precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

La nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) și proiectele cu 
sprijin forfetar și proiectele de servicii.  

ATENŢIE!   La solicitarea  expresă a unui  beneficiar  FEADR,  cu privire la furnizorii acestuia care nu se 
achită de obligaţiile contractuale, AFIR  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 AFIR. 
 
În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se defineste prin:          I.       Conflictul de 
interese intre beneficiar/comisiile de evaluare si ofertanti: 
Actionariatul  beneficiarului  (pana la proprietarii  finali), reprezentantii  legali ai acestuia, membrii in structurile de 
conducere ale beneficiarului (administratori,     membri in consilii de administratie etc) si membrii comisiilor de 
evaluare: 

• detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti; 
• fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor  de  

administratie  etc.)  sau  de  supervizare  ale  unuia  dintre  ofertanti  sau subcontractanti; 
• sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus. 

II.        Conflictul de interese intre ofertanti: 
Actionariatului  ofertantilor  (pana  la proprietarii  finali),  reprezentantii  legali,  membrii  in structurile de 
conducere ale beneficiarului (consilii de administratie etc): 

• detin  pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie (conform. HG. 
224/2008 si OUG 66/2011); 

• fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de 
administratie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 

• sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus. 
Beneficiarii  FEADR aplică legislaţia  naţională în vigoare privind achiziţia publică (Legea 98/2016)  şi 

Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii FEADR. 
Pe parcursul întregului proces de achizitie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în vedere următoarele 

principii: 
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• Nediscriminarea 
• Tratamentul egal 
• Recunoaşterea reciprocă 
• Transparenţa 
• Proporţionalitatea 
• Eficienţa utilizării fondurilor 
• Asumarea răspunderii. 

    Important! - Nerespectarea de catre beneficiar a Instructiunilor privind achizitiile – anexa la contractul 
de finantare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizitiilor efectuate 
 
13. Termenele limita si conditiile pentru depunerea cererilor de plata a avansului si a celor 

aferente transelor de plata 
 
 In conformitate cu Contractul de Finantare si Declaratia de Esalonare a depunerii dosarelor de Plata AP01, 
beneficiarul trebuie sa depuna la GAL Dosarul Cererii de Plata respectand termenul de depunere(data) si 
suma(valoarea) din formularul Declaratia de Esalonare – AP01. Pentru depunerea primului dosar de plata se vor 
avea in vedere prevederile HG.226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data depunerii 
Dosarului Cererii de Plata. 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea 
conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a fost declarată conformă, 
beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la 
structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. În situația în 
care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu 
respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Actul adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii 
DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o singură dată la GAL. 

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are 
dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului cererii de plată la 
AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat 
inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL rămâne 
„neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR.  

Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de 
derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea 
deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.   

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 
prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în care se încadrează scopul 
proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

In etapa de autorizare a platilor, toate cererile de plata trebuie sa fie depuse initial la GAL pentru 
efectuarea conformitatii, iar ulterior, cand se depun la AFIR, la dosarul cererii de plata, se va atasa si fisa de 
verificare a conformitatii emisa de GAL. 

 
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII 

Com. Berzasca, Nr. 282, Jud. Caraș Severin, România; 

Tel. +40 721203291; Fax: +40 255 545651; 

www.gal-clisuradunarii.ro ; office@gal-clisuradunarii.ro 
 32 

 
 

http://www.gal-clisuradunarii.ro/
mailto:office@gal-clisuradunarii.ro


 

Dosarul  Cererii de Plată se depune  de beneficiar  la GAL, în doua 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  Anexa  Instructiuni de Plata a Contractul de finanţare, publicat 
pe site-ul  www.gal-clisuradunarii.ro si www.afir.madr.ro.  

Dupa verificarea de catre GAL, beneficiarul depune documentatia insotita de Fisa de verificare a 
conformitatii DCP emisa de catre GAL, la structurile teritoriale ale AFIR(OJFIR/CRFIR) – in functie de tipul de 
proiect. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar(Cererea de plata, Identificarea Financiara, 
Declaratia de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile 
la GAL sau pe site-ul www.gal-clisuradunarii.ro  / www.afir.info  

 
14. Monitorizarea proiectului 

 
Monitorizarea si implementarea proiectelor din SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL-uri, 

conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
 In conformitate cu acesta,GAL va monitoriza proiectele depuse pentru finantare, in conformitate cu 

masurile din  Strategia de Dezvoltare Locala. 
a) Monitorizare proiectelor aflate  în faza de implementare; 
b) Gestionarea informațiilor privind implementarea  proiectelor; 
c) Implementarea  parametrilor tehnici şi financiari; 
d) Termenul de implementare a proiectelor;   
e) Implementarea si respectarea indicatorilor specifici masurii din SDL. 

    GAL va realiza activități pentru  monitorizarea si implementarii contractelor de finantare, urmarind platile 
efectuate de AFIR catre beneficiar, întocmind rapoarte de monitorizare a  proiectelor din cadrul SDL. 

 
ATENŢIE! -   Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/şi să modifice  proiectul pe o perioadă de 5 

ani de la data semnarii Contractului de Finantare. 
 
Indicatori de monitorizare: 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale 
și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători – minim 15;  
Numărul de atestate obținute – minim 5; 
Numărul de echipamente achiziționate în vederea participării la târguri, expoziții și piețe locale cu specific – 
minim 5; 
Numărul evenimentelor de promovare realizate – minim 5; 

15.Informatii utile pentru accesarea fondurilor nerambursabile 
 
Circuitul proiectelor depuse de beneficiari la GAL: 

1. GAL lansează apelul de selecţie a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare – informare propus; 
2. Potenţialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL; 
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3. GAL efectuează verificarea conformităţii/eligibilitatii proiectului, respectand criteriile de selectie  specifice 
fiecarei masuri din SDL ; 
4. Publicarea Rapoartelor de Evaluarea şi Selecţie a proiectelor la nivelul GAL, 
5. Transmiterea rapoartelor de selecţie şi a proiectelor  de  catre GAL la OJFIR; 
6. OJFIR/CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor şi se efectuează verificarea pe teren a potenţialului beneficiar 
de către structurile teritoriale ale OJFIR; 
7. OJFIR/CRFIR transmite o notificare către beneficiar şi către GAL de înştiinţare cu privire la aprobarea sau 
neaprobarea proiectului; 
8. Încheierea contractului între beneficiar şi AFIR. 
9. Beneficiarul depune la GAL Declaratia de Esalonare a Platilor si dosarul Cererii de Plata 
10. GAL verifica conformitatea Cererilor de Plata ale beneficiarilor si transmite documentele catre OJFIR/CRFIR; 
11. CRFIR efectueaza plata pentru cheltuielile eligibile ale proiectelor in contul beneficiarilor. 
 

Documentele necesare depunerii proiectului  
Anexa 1- Cerere de Finanțare;  
Anexa 2 – Planul de afaceri; 
Anexa 3 – Coeficienți producție standard 

Lista documentelor anexate proiectelor de servicii: 
1. Plan de afaceri (Anexa 2); 
2. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului 
(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 
suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie 
să le conțină.  
3. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor 
Publice  
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 
fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 
imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
            Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 
4. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu 
se află în proces de lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 
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5. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

6. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de 
promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități 
de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate)  
7. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/ au 
beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de 
înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele 
realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013). 
8. Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ comodat/ închiriere/ 
administrație) pentru exploatația agricolă*. 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va 
depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind 
situaţia curentă. (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 
9. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de 
promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități 
de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate). 
10. Alte documente justificative, după caz. 
 

Lista Formularelor si Documentelor disponibile pe site-ul  
www.gal-clisuradunarii.ro 

a) Dosarul CERERII DE FINANŢARE: 
Cererea de Finanţare – (ce cuprinde propriile anexe:Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului pe 
categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului; Anexa 2 – Declarație pe proprie 
răspundere a solicitantului; Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare.) 
• Plan afaceri – Anexa 2 
• Coeficienti productie standard – Anexa 3 
 
Dosarul CERERII DE PLATĂ:  

• Cererea de plata 
• Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată Cererea de Plată pentru avans  
• Cererea de Plată  
• Declaraţia de cheltuieli  
• Raportul de execuţie  
• Angajamentul pe propria răspundere a beneficiarului finanţării nerambursabile  

 
Toate formularele prezentate pot fi descarcate direct de pe pagina de http://afir.info/ sau pot fi solicitate 
de la sediul GAL.   
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