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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a
potenţialilor solicitanti ai Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) gestionate prin GAL Valea Velj şi
constituie un suport informativ complex pentru întocmirea
proiectului conform cerinţelor specifice ale Strategiei de
Dezvoltare Locală, aferentă teritoriului GAL Valea Velj.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea,
întocmirea și depunerea proiectului, precum și modalitatea de
selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră.
De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii
pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele,
avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul
Cererii de Finanţare, ale anexelor, ale Contractului de
Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului
şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor
legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de
internetwww.galvaleavelj.ro.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN MANUALUL DE
PROCEDURĂ PENTRU MĂSURA M3/3A POSTAT PE SITE-UL www.galvaleavelj.ro.

IMPORTANT! Pentru a obține informațiile cu caracter general, consultati pagina de internet
www.galvaleavelj.ro. De asemenea, pentru a obține informații despre FEADR gestionate prin GAL ne
puteți contacta direct la sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de
contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura M3/3A - GAL Valea Velj

2|Page

CUPRINS

1.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
1.1 Dicționari de termeni
2.PREVEDERI GENERALE
2.1 Contribuția măsurii M 3/3Ala domeniile de interventie
2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii
2.3 Contribuția publică totală a măsurii
2.4 Tipul sprijinului
2.5 Sumele aplicabile și rata sprijinului
2.6 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii
2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii
3. DEPUNEREA PROIECTELOR
4.CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
5.CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
6.CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1 Tipuri de acțiuni și cheltuieli eligibile
6.2 Tipuri de acțiuni și cheltuieli neeligibile
7.SELECTIA PROIECTELOR
8.VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
9.COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE

7
7
8
8
9
9
9
9
10
11
12
14
14
17
19
27
28

10. CONTRACTAREA FONDURILOR
11. AVANSUL
12. ACHIZITIILE
13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ
14. MONITORIZAREA PROIECTULUI
15. INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
15.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare
15.2 Lista documentelor și formularelor disponibile pe site-ul GAL

35
37
38
40
42
43
43
47

15.3 GAL în sprijinul dumneavoastră

47

Ghidul Solicitantului – Măsura M3/3A - GAL Valea Velj

5
5

3|Page

16. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI disponibile pe site-ul GAL www.galvaleavelj.ro:













Anexa 1 – Cererea de finantare
Anexa 2 – Planul de actiuni
Anexa 3 – Fisa masurii 3/3A
Anexa 4– Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat suma fixa prin
schema de calitate
Anexa 5 –Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca
la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor
de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (la depunerea cererii de
finanțare)
Anexa 6 – Declaratie de raportare catre GAL
Anexa 7 – Fișa de verificare a conformității M3/3A
Anexa 8 – Fișa de evaluare generala a proiectuluiM3/3A
Anexa 9 – Fișa de verificare a criteriilor de selecțieM3/3A
Anexa 10 – Manual de procedură și evaluare generala M3/3A

Ghidul Solicitantului – Măsura M3/3A - GAL Valea Velj

4|Page

CAPITOLUL 1 – Definiții și abrevieri
1.1 Dicționar de termeni
Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/
întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de
finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul
beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii
în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum
sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru
FEADR;
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea
proiectului în vederea contractării;
Fermier activ - fermier activ în înţelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de
beneficiar şi tipul sprijinului;
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
3/3A şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor
contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Grup de fermieri - grupuri de agricultori, fermieri activi, constituite în scopul participării
pentru prima dată la o schemă de calitate
Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR
de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de
plată;
Participarea pentru prima dată la o schemă de calitate -perioada de maximum 5 ani de la
data obținerii de către fermier/grupul de fermieri a certificatului de conformitate pentru
produsul agricol/alimentar obținut în cadrul schemelor de calitate, perioadă în care
beneficiarul trebuie să își mențină certificarea neîntreruptă (viza anuală/certificarea
organismului de certificare acreditat).
Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar
care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
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Reprezentantul legal- este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația
contractuală cu GAL si AFIR, conform legislației în vigoare.
Schemă de calitate europeană – înseamnă sistemele instituite de titlurile II, III şi IV din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/
întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Abrevieri:
GAL Valea Velj - Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj).
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât
și financiar;
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);
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;
PNDR – reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulamentul (UE)
1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se
aprobă de Comisia Europeană prin decizie;
ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Ghidul Solicitantului – Măsura M3/3A - GAL Valea Velj

6|Page

CAPITOLUL 2 – Prevederi generale
2.1 Contribuția măsurii M3/3A la domeniile de interventie
Măsura 3/3A„Accesul la schema de calitate privind certificarea produselor”contribuie la:
 prioritățile prevăzute la art.5. Reg (UE) nr. 1305/2013:
P3 -Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare
șicomercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor
înagricultură.
Domeniile de intervenție:
 DI - 3A:Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare
a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii
valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor
interprofesionale.
 Masura corespunde obiectivelor art.16 (1) (a,b) (3) din Reg.1305/2013 si vizeaza un
sprijin financiar in suma fixa sub forma unui stimulent financiar anual, acordat fermierilor
conform art.16 (4) din Reg.1305/2013.
 Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P3, contribuie la realizarea
obiectivelor transversale legate de inovare
prin:imbunatatirea competitivitatii
producatorilor primari printr-o mai buna integrare in lantul agro-alimentar realizand
produse cu valoare adaugata crescuta, promovarea acestor produse pe piete locale si in
cadrul circuitelor scurte de aprovizionare;
 priorităţile SDL (locale):
Acordarea unui sprijin forfetar in suma fixa pentru certificarea produselor realizate
pe plan local, reprezinta un ajutor semnificativ pentru incurajarea acestei activitati.
Masura sprijina fermierii de la nivel local care solicita pentru prima data acest
ajutor financiar.
Certificarea produselor sprijita financiar prin schemele de calitate garanteaza o
calitate superioara a produsului final, atit in ceea ce priveste calitatea materiei prime cit si
a modului de prelucrare a ei, depasind semnificativ standardele comerciale aplicabile
produselor de larg consum. Realizarea acestor produse implica respectarea unor
specificatii obligatorii ale podusului. „Produsele traditionale”, ofera producatorilor
oportunitatea de obtinere a unor venituri mai mari decat veniturile obtinute din simpla
livrare a produselor sub forma materiilor prime, aceasta fiind o solutie inovativa, in sensul
in care aduce o rezolvare noua la o problema existenta.
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Alocarea unor sume fixe fermierilor pentru a suporta costurile certificarii
produselor , vine in srijinul realizarii unor activitati integrate, prin care produsele
prelucrate sa fie valorificate direct de catre producator, asigurind astfel un lant agroalimentar scurt de comercializare.
Comercializarea produselor traditionale poate sa fie o activitate diversificata,
gasind metode noi de prospectare a pietei si de orientare catre lantul scurt de
comercializare, prin formele asociative ale producatorilor .
Valoarea adăugată a măsurii:
 Proiectele care vor indica valoarea adaugata pentru aceasta masura si care vor aduce plus
valoare sectorului agricol din zona, evidentiind astfel relevanta acestei masuri in cadrul
SDL, vizeaza: realizarea de produse traditionale(vegetale si animale) care vor contribui la
dezvoltarea identitatii locale a zonei.
Complementaritatea cu alte masuri:
 Aceasta masura este complementara cu Masura 2/2A – ”Sprijin pentru exploatatiile
agricole”prin accesarea masurii “Accesul la schema de calitate privind certificarea
produselor” de catre beneficiari ai masurii ”Sprijin pentru exploatatiile agricole”.

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii
 Obiectiv general:
Masura vizeaza realizarea „Obiectivului de restructurare si crestere a viabilitatii
exploatatiilor agricole” (art.4 din Reg.1305/2013)
 Obiectivul specific:
Masura rapunde obiectivului specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa de
„sustinerea sectorului agricol pentru a realiza lanturi scurte agro-alimentare de comercialzare si
gasirea unor forme asociative pentru valorificarea produselor”.

2.3 Contribuția publică totală a măsurii
Contribuţia publică totală, pentru Măsura 3/3A, alocată prin Strategia de Dezvoltare Locală GAL
Valea Velj, este de 7.500euro și este alocată integral primului apel de selecție, din care:
 85% contribuție europeană FEADR;
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15% contribuția națională de la bugetul statului pentru regiunile de dezvoltare ale
României.

2.4 Tipul sprijinului
Tipul de sprijin îl reprezintă o sumă fixă, acordată anual (art.16(4) din Reg. 1305/2013),al cărui
cuantum (stabilit in Anexa II a Reg. nr. 1305/2013) este de 1.500 euro/exploatație și pe an.
Alocarea financiară pentru această măsură este de 7.500 euro la nivelul intregului GAL.
Suma fixă este de 1.500 euro/exploatație și pe an.
Principiul finanţării nerambursabile în cazul prezentei scheme de finanțare este acela al acordării
unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la schema de
calitate respectivă ( certificarea nefiind întreruptă), ca rambursare a costurilor eligibile suportate
și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

2.5 Sumele aplicabile și rata sprijinului
Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 7.500 Euro pe o perioadă de
maxim 5 ani consecutivi
Rata sprijinului nerambursabil, din totalul cheltuielilor eligibile:
Rata sprijninului pentru costurile fixe este de 100%. Costurile activităţilor de informare şi
promovare a produselor care fac obiectul schemelor de calitate beneficiază de o rată de sprijin
de 70%.
2.6 Legislația natională și europeană aplicabilă măsurii
Legislația natională și europeană aplicabilă măsurii este prezentă în Anexa 3 – Fișa Măsurii 3/3A
și se completeaza cu Lista actelor normative disponibile pe site‐ul AFIR - Actele normative utile
(Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).
2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii
Teritoriul GAL Valea Velj, care este format din:
 Comuna Cefa
 Comuna Gepiu
 Comuna Lăzăreni
 Comuna Husasău de Tinca
 Comuna Sânnicolau Roman
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CAPITOLUL 3 – Depunerea proiectelor
3.1 Locul, perioada de depunere, alocarea pe sesiune și punctajul minim

Locul depunerii: Sediul GAL Valea Velj – sat Gepiu, Comuna Gepiu, nr. 82, Județul Bihor,
de luni până vineri (intervalul orar 800-1600).

Perioada de depunere: Pentru fiecare sesiune de depunere se face un APEL DE SELECȚIE
în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul de depunere a proiectelor și pragul minim.
Perioada de depunere a Măsurii M3/3A este de 40 de zile calendaristice de la data
lansării apelului de selecție.


Alocarea pe sesiune: 7.500 euro.



Punctajul minim: 30 de puncte.
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CAPITOLUL 4 – Categoriile de beneficiari eligibili
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/3A:
In conformitate cu prevederile art.16(1) din Reg.1305/2013 (in care se specifica „Sprijinul se
acorda fermierilor si grupurilor de fermieri), beneficiarii acestei masuri sunt
- Fermieri si grupuri de fermieri.
Acestia îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată
la o schemă de calitate.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile
şi completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările
şi completările ulterioare);
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările
ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor
membri);
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările
ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au
calitatea de fermieri.
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CAPITOLUL 5 – Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
1. Conditii de eligibilitate specifice fisei masurii 3/3A:
 EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili ai masurii
(fermieri sau grupuri de fermieri);
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de
solicitanți.
 EG2 - Solicitantul sa faca dovada ca nu a mai solicitat suma fixa prin schema de calitate;
Se va verifica Declaratia pe proprie raspundere (Anexa 4) din care sa rezulte ca solicitantul
nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile prin schema de calitate.
 EG3 - Solicitantul sa faca dovada ca realizeaza la nivelul exploatatiei agricole produsul
pentru care solicita certificare prin schema de calitate;
Se va verifica cererea de finantare, planul de actiune si documentele de proprietate
asupra terenurilor/animalelor.
 EG4 - Solicitantul isi va lua angajamentul ca produsul certificat va fi valorificat printr-un
lant agro-alimentar scurt.
Lanțurile scurte agroalimentareînseamnă vânzarea de la un fermier la unconsumator prin
implicarea a maxim unui intermediari. Se verifica daca prin obiectivele proiectului se
creeaza un lant scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare – comercializare
directa sau prin maxim un intermediar (comerciant).
 EG5 - Solicitantul trebuie sa demonstreze ca realizeaza produsul pe care doreste sa il
certifice în cadrul unei exploatatii care are punctul de lucru pe teritoriul GAL.
Se verifica daca din documentele de proprietate asupra terenurilor rezulta ca exploatatia
este situata in teritoriul GAL Valea Velj.
Nu sunt eligibile la finanțare în cadrul măsurii M3/3A următoarele categorii de
solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020:
 solicitanții/beneficiarii care au participat în cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni diferite la
aceeași schemă de calitate (același produs agricol sau alimentar) la momentul depunerii
Cererii de finanțare;
 Solicitantii care au aplicat pe Măsura 11 prevăzută în PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de
conversie, pentru costurile prevăzute la art. 29 ”Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE)
nr. 1305/ 2013.
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 solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care nu achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare.
Atentie!
Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR, pot depune proiecte aferente măsurii 3/3A cu condiția achitării
integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea
Contractelor de finanțare.
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de eligibilitate aplicabile
tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si prevederile din HG 226/2015.
2. Conditii de eligibilitate generale:
 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație
agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul în care 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.

Atenție! Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului
dumneavoastră este necesar să prezentaţi în Planul de acțiuni toate informaţiile concludente în
acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.
Verificarea îndeplinirii condiției de fermier activ se realizează prin prezentareaDeclaratiei pe
suprafata/Extras din registrul expoatatiei prin care solicitantul demonstreaza ca este înscris cu
exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA.
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CAPITOLUL 6 – Cheltuieli eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni și cheltuieli eligibile
Actiunile eligibile vor respecta prevederile art.69(3) Reg.1303/2013, art. 45 din
Reg.1305/2013 , art. 13 din Reg. Delegat (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – Cap.8.1, fisa
tehnica a Sub-masurii 19.2 si HG 226/2015 si privesc:
 Acordarea unui sprijin in suma fixa pentru certificarea produselor realizate pe plan local.
 Sumele acordate prin schemele de calitate, privesc certificarea produselor care
garanteaza caracteristici specifice si o calitate a produsului final care depaseste
semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum in ceea ce
calitatea materiei prime si a modului de prelucrare.
 Aceste aspecte sunt verificate de catre autoritatile competente in doemeniu si sunt
obligatorii pentru certificarea podusului.
 Certificarea „produselor traditionale”, este actiunea eligibila care se finanteaza prin
aceasta masura.
 Acordarea acestei sume pentru certificare in cadrul schemei se va face transparent si este
deschisa tuturor producatorilor (prevedere din Reg.1305/2013).
 Fermierii pot suporta costurile certificarii produselor lor ca si „produse traditionale”, ceea
ce reprezinta un sprijin in desfasurarea de activitati integrate, care includ si veriga de
valorificare direct de catre producator, asigurind astfel un lant scurt de comercializare a
acestora.
Operațiuni/ acțiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate și
mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației europene:

Denumire de Origine Protejată (DOP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și
completările ulterioare;

Indicaţie Geografică Protejată (IGP) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și
completările ulterioare;

Specialitate Tradiţională Garantată (STG) – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul
calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), cu modificările și
completările ulterioare;

Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate – Regulamentul
(UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi
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protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,
precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Consiliului în ceea ce priveşte vinul;

Indicatie Geografică (IG), pentru vinuri de calitate – Regulamentul (UE) nr.
251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi
protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,
precum și partea II titlul II capitolul I secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Consiliului în ceea ce priveşte vinul;

Menţiunea de calitate facultativă „produs montan” – Regulamentul (UE) nr.
1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele
din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), completat
prin Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014, cu modificările și completările
ulterioare;

Produse ecologice – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie
2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu modificările și completările
ulterioare;

Băuturi spirtoase cu Indicaţie Geografică – Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea,
prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare
a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16), cu modificările și
completările ulterioare.
Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de
fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind:
COSTURI FIXE (rata sprijinului 100%):
 costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin;
 cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor
schemei;
 costurile anuale de participare la schema respectivă.
COSTURI DE INFORMARE ŞI PROMOVARE A PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL SCHEMELOR DE
CALITATE SPRIJINITE:
 Organizarea de târguri / expoziţii;
 Participarea la târguri şi expoziţii;
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 Informarea consumatorilor/promovarea produselor certificate.
ATENȚIONARE!
Este important de menționat că beneficiarii nu pot solicita decât rambursarea
cheltuielilor eligibile efectuate de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR.
TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în
conformitate cu legislația națională privind TVA.
Pentru detalierea costurilor eligibile aferente aderării la o schemă de calitate sprijinită,
exemplificăm tipurile de cheltuieli/taxe practicate pe piața de profil în cazul unui solicitant care
participă pentru prima dată la o schemă de calitate eligibilă în rândurile următoare:
 taxă de aderare la schema de calitate – precum: tarifele percepute de organismele de
certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea certificării, controlul solicitantului,
cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea cu specificațiile de calitate,
evaluarea dosarului solicitantului, decizia de certificare și emiterea certificatului;
 contribuția anuală de participare la schema de calitate.
Acțiunile prin care fermierii/ grupurile de fermieri îndeplinesc obiectivele pentru obținerea
produselor agricole/ alimentare în primii 5 ani de la aderarea pentru prima dată la o schema de
calitate sunt stabilite în Planul de acțiuni- document care însoțește Cererea de finanțare.
Planul de acțiuni este un formular disponibil pe site-ul GAL și se completează de către solicitant
pentru o perioadă de maximum 5 ani, cuprinzând realizarea în etape a următoarelor obiective:
 descrierea produsului cu care solicitantul aderă pentru prima dată la schema de calitate;
 detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus
valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul
agroalimentar;
 descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la schema
de calitate, repartizate pe cei cinci ani pentru care se acordă stimulentul financiar;
 detalierea modului în care solicitantul îndeplinește criteriile de selecție pentru care și-a
acordat punctaj.
Toate condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, precum și acțiunile stabilite în Planul de
acțiuni, devin obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a
Contractului de finanțare.
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În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție în perioada de
valabilitate a Contractului de finanțare se va recupera integral valoarea totală a ajutorului
financiar nerambursabil plătit şi va înceta Contractul de finanţare.
6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile:
 achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului;
 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevazute la
art.19 din Reg. 1305/2015;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar
fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.

Operațiuni/Acțiuni neeligibile:
 Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de
sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, cu modificările și completările ulterioare;
 Implementarea sistemelor de management a calităţii si de siguranţă alimentară și a
marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin submasura 4.2 „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”;
 Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se
solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013/UE.
Prin măsura 3/3A nu se finanţeazăalte cheltuieliîn afara costurilor fixe suportate de
fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora pentru prima dată într-o
schemă de calitate.
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Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile pentru sprijin în cadrul măsurii 3/3Aprivind
schemele de calitate:
 cheltuielile suplimentare de testare rezultate ca urmare a încercărilor nereușite sau a
retestării;
 costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol;
 costurile controalelor experților suplimentari în producția ecologică, costurile
controalelor suplimentare efectuate de organismele de control autorizate pentru a certifica
conformitatea cu caietul de sarcini și costul redactării planului de control, costurile solicitate de
fermierii/grupurile de fermieri care au aplicat pe Măsura 11 conform art. 29 ”Agricultura
ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, costurile din perioada de conversie întrucât
produsele obținute în această etapă nu sunt considerate ecologice, ci obținute din agricultura
convențională;
 costurile inspecțiilor și / sau analizelor efectuate în urma constatării neregulilor de către
organismul de control.
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CAPITOLUL 7 – Selecția proiectelor
 Punctajul minim admis la finanțare
Pentru această măsură M3/3Apragul minim este de 30de puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sau AFIR sub pragul minim, vor fi
declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune
proiectele o singură dată în cadrul sesiunii de depunere.
 Criterii de selecție

Nr.
Crt
1.

Criterii de selecție M3/3A

Punctaj GAL

Se acorda punctaj daca produsul certificat este obtinut printr-o abordare integrata –
max. 70 puncte
1.1.Proiecte care promovează produse ecologice
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea
de produse ecologice conform prevederilor OUG 34/2000privind
produsele agroalimentare ecologice cu completările și
modificările ulterioare, produse care se vor regăsi în categoria
produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform 40 puncte
previziunilor economice din cadrul Planului de actiuni.
Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia
tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.

1.2.Proiecte care promovează investiții destinate produselor care
participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și
alimentare recunoscute la nivel european:
Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la
nivel european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în 30 puncte
bazele de date ale Comisiei Europene DOOR,.
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la
nivel european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți
care vizează obținerea produselor alimentare în conformitate cu
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documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor
geografice protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate
(DOP) pentru produsele alimentare altele decât vinurile de
calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine
controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu respectarea
prevederilor legislației europene și naționaleîn vigoare privind
sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.
În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini
pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în
Registrul Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național
(RSCPN) – produse alimentare altele decât vinul, și Registrul Unic
DOC-IG – vinuri de calitate iar documentația este transmisă la
Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea obținerii
protecției europene.
Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare care
sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel european
pentru înregistrarea denumirii de specialitate tradițională
garantată (STG), vor fi punctate în condițiile respectării
mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii,
a înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității
Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii documentației în
vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel european.
Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care
utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” vor
fi punctate în condițiile respectării prevederilor Ordinului nr. 52
din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a
conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea
acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative
"produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene
şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul
de utilizare a respectivei menţiuni.
Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate
facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de
solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se
regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe
site-ul ww.madr.ro.
Proiectele care vizează obținerea produselor în curs de
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recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii facultative de
”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării caietului
de sarcini depus în vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de
depunere a acestuia la Direcția Agricolă Județeană și a
angajamentului că se va obține această mențiune de calitate
până la ultima plată.
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină
mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta
trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după
finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul
Planului de actiuni.

Documente verificate:
- Cererea de finantare; Planul de actiuni; Legislatia incidenta.
2.

Se acorda punctaj daca produsul certificat va fi valorificat in cadrul unui lant scurt
agro-alimentar prin forme asociative de producatori agricoli– 30 puncte
Se verifica daca prin obiectivele proiectului se creeaza un lant
scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare –
comercializare directa sau prin maxim un intermediar
(comerciant)
30 puncte daca DA, 0 daca NU
Documente verificate:
- Cererea de finantare; Planul de actiuni.
TOTAL

100

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termene stabilite
Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare și selecție publicată pe site-ul
GAL Valea Velj www.galvaleavelj.roîn care este descris procesul de evaluare în vederea selecției
proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu prevederile art.
34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.
La nivelul GAL va funcționa un Comitet de Selecție a proiectelor și o Comisie de Soluționare a
Contestațiilor a căror componență este stabilită prin SDL și aprobată de la GAL Valea Velj
Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de verificare “ 4
ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care completează şi un angajat
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care verifică. Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de către angajaţii GAL, chiar dacă
pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de consultanţă sau suport tehnic extern.
–

–
–

Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
depunerea Cererii de finanţare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și
acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a
conformității va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data inregistrarii proiectului.
Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 90 de zile pentru
evaluare şi completarea Fișelor de verificare.
Pentru solicitarea de informații suplimentare care necesită clarificări pentru verificarea
eligibilității solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici (evaluatori).

 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluarii:
–

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul de Selecţie va emite un
Raport de Selecţie Intermediar/Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile,
eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar
pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

–

Raportul de Selecţie Intermediar/Final va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai
Comitetului de Selecţie care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ care
participă ca observator la procesul de selecţie, va fi avizat de către reprezentantul legal
sau altă persoană desemnată de Consiliul Director al asociației şi va avea ştampila GAL
Valea Velj.

–

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin
publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Finalşi prin
afişarea la sediul GAL. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din
partea solicitanților.

–

Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu
au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi
soluţionare a contestaţiilor.

–

Beneficiarii care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor au fost declarate neeligibile
ori nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi
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analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, în baza unei proceduri proprii
interne aprobate de Adunarea Generală a GAL Valea Velj și postată pe pagina de internet.
–

După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție
Final, rezultat in urma solutionarii contestatiilor, publicat pe pagina web și afișat la sediul
GAL.

–

GAL Valea Velj va publica Raportul de Selecţie final pe pagina de web proprie www.galvaleavelj.ro, cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de
Selecţie.

–

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL Valea Velj, va
notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, cu excepţia
solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie
intermediar.

–

Dacă nu există proiecte neeligibile, sau eligibile și neselectate și atunci când valoarea
totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de
selecție respectiv, deoarece nu există condiții care sa conducă la contestarea rezultatului
procesului de evaluare și selecție, GAL Valea Velj va exclude din flux etapa de raport
intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora direct Raport de Selecție
Final.

–

Cererile de finanţare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 de zile,
urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanţilor, GAL Valea Velj asigurându-se
că deţine o copie letrica si un CD ale cererilor de finanţare respective, pentru eventuale
verificări ulterioare.

–

În max. 5 zile lucratoare, de la publicarea Raportului final de selecție, cererile de finanțare
selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea verificării
de conformitate și eligibilitate.

 Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor
Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea
proiectelor depuse prin intermediul Măsurilor de finanțare cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL Valea Velj, în conformitate cu prevederile Capitolului XI - Procedura
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de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, din Strategia de Dezvoltare Locală
aprobată de MADR.
Comisia de Soluționare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi
privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare
și selecție a proiectelor depuse pentru finanţare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL Valea Velj.
Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestaţiilor sunt organizate şi
funcţionează în conformitate cu prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare.
Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor se
desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL
Valea Velj.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor
de control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor va participa şi un
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean/regional din
cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană.
Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de grupul de
lucru constituit la nivelul GAL Valea Velj, prin manager și personalul tehnic (experți
tehnici/evaluatori proiecte).
Grupul de lucru întocmește toate documentele suport ale întrunirilor Comitetului de
Selecție și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză, evaluare și aprobare: fișele
de verificare a conformității/eligibilității/selecției/vizitei pe teren a proiectelor supuse
aprobării Comitetului de Selecție, Raportul de selecție intermediar și/sau final, Declarațiile
privind evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului de selecție și experții
evaluatori ș.a. documente, după caz.
Selecția proiectelor se face aplicând:
a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în
momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre parteneri, din care peste 51% să
fie din mediul privat și societatea civilă.
b. precizările din PNDR ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar
organizațiile din mediul urban (daca va fi cazul) să reprezinte mai puțin de 25%.
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL Valea
Velj departajarea acestora se face în funcţie de:
- criteriile de departajare mentionate in Fisa criteriilor de selectie.
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După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretariatul
Comitetului de Selecţie întocmeşte Procesul verbal al ședinței/întrunirii, care este semnată
de preşedinte, membrii și reprezentantul CDRJ.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta va
fi semnat și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți la întrunire,
specificându-se apartenența la mediul privat, societate civila sau public și avizat de către
reprezentantul legal al GAL Valea Velj în relația contractuală cu AFIR, în vederea publicării pe
site-ul GAL Valea Velj: www.galvaleavelj.ro
 Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a
contestațiilor
1) Comitetul de Selectie a Proiectelor:
Comitetul de Selecție este formati din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi selectați din
rândul membrilor/partenerilor în asociație.
La nivelul luării deciziilor, ponderea este următoarea:
- 6 reprezentanţi ai sectorului privat – 85,71%
- 1 reprezentant al societăţii civile – 14,29%
Obligațiile comitetului de selecție sunt cele consemnate in Regulamentul de Organizare si
Functionare a Comitetul de Selecție, publicat pe site-ul GAL www.galvaleavelj.ro
2) Comisia de Soluționare a Contestațiilor:
Comisia de Soluționare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi
privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare
și selecție a proiectelor depuse pentru finanţare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL Valea Velj.
Obligațiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, sunt cele consemnate in Regulamentul
de Organizare si Functionare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, publicat pe site-ul
GAL www.galvaleavelj.ro
 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de
depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor
În baza Raportul de Selecţie Intermediar, în ziua publicării pe site-ul GAL Valea Velj,
Asociația notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării/selectării proiectului şi la
modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanți nemulţumiţi de rezultatul
evaluării/selectării proiectului.
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Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării,
la sediul GAL Valea Velj din sat Gepiu, Comuna Gepiu, Nr. 82, Jud. Bihor,
personal/posta/curier, unde se înregistrează și de unde vor fi direcționate spre soluționare
catre Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul GAL Valea Velj.
Atentie! Daca contestațiile sunt trimise prin poștă sau curier, data expedierii va fi cel târziu
a 5-a zi lucrătoare de la primirea notificării.
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări
care contestă elemente legate de eligibilitatea/ criteriile de selecție a proiectului depus
(valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat
pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă, punctajul obţinut).
Decizia privind rezultatul unei contestații se ia aplicând regula de „dublu cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel
puțin 50% din membrii Comitetului de Soluționare a Contestațiilor, din care peste 51% să fie
din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin
de 25% (daca e cazul).
După întocmirea și publicarea raportului de contestaţie pe site-ul www.galvaleavelj.ro, cel
târziu în ziua următoare aprobării lui se notifică solicitanţii asupra rezultatului contestației, în
scris, prin email cu confirmare de primire.
 Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor
Raportul de contestaţii este întocmit de secretarul Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor, semnat de președinte și de membrii și avizat de reprezentantul legal al GAL
Valea Velj în relația contractuală cu AFIR. În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de
Contestaţii poate adopta următoarele soluţii: admis sau respins. Daca soluția propusa în
urma reevaluării/reselectarii proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare,
soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii.
Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 10 zile calendaristice
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5
zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe
două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este
mare.
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CAPITOLUL 8 – Valoarea sprijinului nerambursabil
Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 7.500 Euro.
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui
stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o
schemă de calitate.
În caz de participare iniţială înainte de depunerea Cererii de finanțare, durata maximă de
cinci ani se reduce cu numărul de ani care au trecut între participarea iniţială la o schemă de
calitate şi momentul depunerii cererii de sprijin.
Sprijinul public este de 1500 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a
costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.
Vor fi luate în considerare numai dosarele Cererilor de finanțare ale exploatațiilor al
căror buget anual al "costurilor eligibile" depășește 200 de euro din cheltuielile eligibile.
În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție pe toată perioada de
valabilitate a Contractului de finanțare, inclusiv a acțiunilor din Planul de acțiuni, se va
recupera integral valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil plătit şi va înceta
Contractul de finanţare.
Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare al
articolului 42 din TFUE (pentru scheme de calitate aferente produselor alimentare care nu se
încadrează în anexa I la TFUE), va fi acordat în conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr.
702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectorul agricol și
forestier și în zonele rurale pentru a fi compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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CAPITOLUL 9 – Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii
de finanțare
Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice
şiadministrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 15.1 din prezentul Ghid,
legateîntr-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1, la prezentul Ghid şieste
disponibil în format electronic, la adresawww.galvaleavelj.ro
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard.Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Atenţie! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori demonitorizare”
şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum șiconținutul
acestora. Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de
indicatori şi nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus).
Completarea celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie.
 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE
Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea
Dosarului Cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Cererea de finanţare
trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.
În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce
măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS, asumat desolicitant prin
semnatură. Pagina OPIS este pagina cu numarul 0 a Dosarului Cererii de finanțare.
La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la dataîntocmirii
Cererii de finantare, preluat de pe pagina web a BanciiCentral-Europene - www.ecb.intsecțiunea:
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
Atenţie!Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
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1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr.
807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu
modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015.
Compartimentul tehnic al GAL poate asigura suportul necesar solicitanților pentrucompletarea
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie săle
îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare
aparține solicitantului.
Solicitantul, realizează următorii pași:
o Completează formularul cererii de finanțare și anexezează documentele administrative și
tehnice, care formează dosarul original al cererii de finanțare;
o Realizează (1) o copie după dosarul original al cererii de finanțare pe suport de letric
(hârtie);
o Realizează scan-ul cererii de finanțare (se scanează dosarul original) și a documentelor
administrative și tehnice anexate;
o Realizează formatul electronic (CD) care va contine cererea de finanțare (editabil și scan)
și documentele administrative și tehnice așa cum sunt anexate dosarului cererii de
finanțare;
o Beneficiarul va rămâne în posesia documentelor originale din dosarului cererii de
finanțare pe care, le va prezenta la momentul verificării conformității dosarului.
Atentie! Dosarul cererii de finațare este format din (1) un exemplar original, (1) un exemplar
copie, în format letric, (2) două exemplare electronice CD.
 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE
Ghidul Solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod
gratuit la sediul GAL Valea Velj și pe site-ul GAL www.galvaleavelj.ro
Solicitantul, completează formularul cererii de finanţare şi anexează documentele administrative
şi tehnice solicitate prin Ghidul Solicitantului. Aceste elemente constituie Cererea de finanţare.
Odată finalizată, cererea de finanţare, împreună cu documentele ataşate, se constituie în
„dosarul cererii de finanţare”.
Denumirea fisierelor nu trebuie sa conțina caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, sau sa
conțina doua puncte succesive “..”. Numarul maxim de caractere ale denumirii unui fisier nu
trebuie sa fie mai mare de 128, iar numarul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe
CD nu trebuie sa fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depasesc formatul A3,

Ghidul Solicitantului – Măsura M3/3A - GAL Valea Velj

29 | P a g e

se pot atasa salvate direct în format .pdf, la care se va adauga declarația proiectantului privind
conformitatea cu plansele originale din Cererea de finanțare.
ATENȚIE !
În situația în care copia electronica nu corespunde condițiilor menționate mai sus proiectul va fi
declarat neconform.
Fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, cu toate paginile
numerotate manual în ordine de la 1 la ,,n” în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde ,,n”
reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele anexate,
astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul se numerotează cu 0.
Fiecare pagina va purta ștampila și semnătura solicitantului.
Solicitantul depune dosarul cererii de finanţare în (2) două exemplare (1 original și 1 copie),
însoțite de copii electronice, legate si sigilate individual, într-un singur dosar, astfel încât să nu
permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora, la sediul GAL Valea Velj.
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”.
!!! Fiecare proiect va conține o adresă de înaintare (2 exemplare) și o împuternicire (mandat de
reprezentare sub semnatura privata), prin care împuternicește reprezentantul/managerul GAL
să depună proiectul la structurile teritoriale AFIR, care se va atașa într-o folie.
Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Iesiri al GAL Valea Velj și i se va se aplica un
număr de înregistrare pe adresa de înaintare, iar solicitantul primește al doilea exemplar al
adresei de înaintare cu numărul de înregistrare atribuit. Acest număr este diferit de numărul de
înregistrare (codul) atribuit Cererii de finanţare.
Proiectul se poate depune personal de către solicitant/reprezentant legal, sau de un
împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal.
Dupa înregistrare, dosarul cererii de finanțare este transmis managerului GAL, care îl
repartizează pentru evaluarea conformității experților verificatori.
Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL, pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare
este conformă sau i se explică cauzele neconformităţii. Solicitantul va prezenta la acea data,
documentele originale depuse în „dosarul cererii de finanţare”, pentru care a prezentat copii,
pentru conformitatea cu originalul.

 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE
Verificarea Cererilor de finanţare se face la sediul GAL Valea Velj.
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”,
respectiv vor fi semnate de către doi experți evaluatori din cadrul GAL.
1. Verificarea conformitatii Cererii de finantare
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o Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect
completată, prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele tehnice
şi administrative cerute în partea E și cele proprii GAL Valea Velj, precum și a
formularului Cerere de finanţare sunt prezentate în forma solicitata.
o Expertul GAL care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronical
documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia
(anexele conform apelului de selectie) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare.
o Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi
opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a
fiecărei pagini, unde n reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
din documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea
documentelor. Opisul se numerotează cu 0. Dacă cererea de finanţare este incompletă la
depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile
vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi barate cu o linie orizontală), opisul va fi
refăcut, iar dosarul se va lega din nou.
o Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă – sus, menţiunea
„ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile
documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, bilanţ
contabil vizat de administraţia financiară) trebuie să conţină menţiunea „conform cu
originalul” făcută de către angajatul/expertul care a verificat concordanţa copiei cu
originalul, a semnat şi a datat ultima pagină a documentului COPIE. Exemplarul-copie va
avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea „COPIE” .
o Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea
conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisa in Manualul de procedura aferent fiecarei
masuri), completându-se Fişa de verificare a conformităţii.
o GAL Valea Velj îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii
suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de experti că este necesar.
Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fişa de verificare a conformității.
Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare.
2 . Verificarea eligibilităţii Cererii de finanțare
Verificarea eligibilităţii constă în:
- verificarea eligibilităţii solicitantului;
- verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea rezonabilităţii preţurilor;
- verificarea planului financiar
Atenţie ! GAL Valea Velj îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare
dacă, pe parcursul verificărilor se constată că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor
solicita de către experţii evaluatori în scris.
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Cazurile în care se pot solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
- În cazul în care, planul de actiuni sianexele, conţin informaţii insuficiente pentru
clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor
ori faţă de celelalte documente anexate cererii de finanţare. Numai în caz de suspiciune
se solicită extras de Carte Funciară pentru documentele care atestă dreptul de
proprietate.
- În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autorităţile
emitente într-o formă care respectă protocoalele încheiate între AFIR şi instituţiile
respective.
- În cazul criteriilor de selecţie, se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice
informații si alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul
depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate
din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare.
- Dacă informaţiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului
indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situaţii, tot prin aceeaşi Fişă, cu
rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În
situaţii excepţionale, prin această notificare se pot solicita şi alte clarificări, a căror
necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare solicitate
iniţial. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi
bugetul indicativ corect, solicitantul având opţiunea de a contesta bugetul numai după
notificare în urma raportului Comitetului de Selecţie.
- În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect)
există diferenţe de calcul sau dacă încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile
nu este făcută corect.
3. Verificarea pe teren a Cererilor de finanţare
Verificarea pe teren se efectuează de către entitatile care instrumentează cererea de finanţare,
respectiv:
 GAL Valea Velj
 Structurile AFIR (OJFIR/CRFIR)
Vizita pe teren se va realiza (daca se considera necesar) pentru:
 toate Cererile de finanțare referitoare la modernizări (inclusiv dotări ce necesită montaj),
extinderi, renovări;
 în cazul investițiilor noi,dacă pentru verificarea anumitor criterii de eligibilitate, expertul
consideră oportună verificarea acestora pe teren.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul GAL/AFIR, compară
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării
administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.
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În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta
rezultatele verificării la publicarea raportului de selecție, numai în cazul în care reprezentantul
legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menționat observații în formularul - Fişa de
verificare pe teren. Un exemplar al fisei de verificare pe teren se predă solicitantului la încheierea
vizitei pe teren.
4. Verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție
În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:
 proiectul este neeligibil;
 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim de depunere;
 proiectul este neconform.
GAL va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va întocmi o listă
a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și o va transmite
Comitetului de Selecție.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face conform criteriilor de
departajare din Fisa criteriilor de selectie.
Solicitantul trebuie să realizeze o prescorare a proiectului său, în cererea de finanțare. Punctajul
acordat de către solicitant propriului proiect este orientativ. Prescorarea eronată a proiectului
din partea solicitantului nu reprezintă motiv de neconformitate sau neeligibilitate. Punctajul
proiectului se acordă de către Comitetul de Selecție.
Rezultatul verificării eligibilităţii se consemnează de expert în Fişa de verificare a criteriilor de
eligibilitate/evaluare generală, în baza criteriilor de eligibilitate prezentate în Fișa măsurii și a
prezentului Ghid. Completarea Fişei de verificare a criteriilor de selecţie se va realiza de către
personalul GAL cu atribuții în acest sens. Fiecare etapă a verificării se înscrie în fișele de verificare
specifice pentru cererea de finanţare şi se înregistrează conform procedurilor interne de
înregistrare a documentelor la GAL Valea Velj.
După parcurgerea procedurii de selecție, și după caz, a celei de departajere, se întocmește un
Raport cu proiectele
propuse
pentru finanțare
care se
supune avizării
Președintelui/Reprezentantului legal al GAL, semnării membrilor Comitetul de Selecție și avizării
finale de către reprezentantul CDRJ.
Acest raport va cuprinde și lista proiectelor selectate rămase fără finanțare. Raportul de selecție
va fi publicat pe pagina de internet a GAL www.galvaleavelj.ro.
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de finanțare.

Atenție! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit
„Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selectie a proiectelor si a
Comisiei de Solutionare a Contestatiilor”, publicat pe site-ul www.galvaleavelj.ro
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CAPITOLUL 10 – Contractarea Fondurilor
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După aprobarea Raportului de selecție/ Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele
aprobate pentru finanţare, GAL notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul
„Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de
Finanţare”.
Solicitanţii au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii
contractului de finanţare, în termenul precizat în notificarea AFIR.
Documentele necesare semnarii contractului de finanţare vor fi detaliate in Notificare
mentionata mai sus.
În cazul în care solicitantul nu depune în termen documentele precizate în notificare sau nu se
prezintă pentru semnarea Contractului de finanțare şi nici nu anunţă AFIR în scris și în termen
despre motivele obiective care conduc la această imposibilitate, Autoritatea Contractantă va
considera că solicitantul a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.
Contractul de finanţare va intra în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi
contractante.
Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie a activităţilor specificate în
dosarul Cererii de finanţare, respectiv maxim 5 ani de la certificarea neîntreruptă a
fermierilor/grupurilor de fermieri, la care se adaugă o perioadă de maxim 90 de zile
calendaristice aferentă ultimului an de execuţie, calculată, din momentul depunerii ultimei Cereri
de plată.
Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare 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.
Beneficiarul are obligația de a menține condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție în
baza cărora Cererea de finanțare a fost aprobată pe toată durata de valabilitate a Contractului
de finanțare.
Orice modificare la Contractul de finanțare sau la anexa acestuia se realizează în scris prin Act
adiţional/ Notă de aprobare/ Notificare, după caz. Actele adiţionale/ Notele de aprobare/
Notificările vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare. Astfel, în cazul
modificării domiciliului, sediului social, a contului bancar şi/ sau a instituţiei financiare pentru
Contractul de finanțare semnat, înlocuirii responsabilului legal, Beneficiarul se obligă a notifica
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Autoritatea Contractantă. Notificarea Beneficiarului va fi însoţită de documente justificative
eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare de autorităţile competente.
Conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/ 2000, (CE) nr. 1290/ 2005 și (CE) nr. 485/
2008 ale Consiliului, în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării PAC, prin forţă majoră se
înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de
voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care impiedică
executarea contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata de execuţie a
Contractului de finanțare, se suspendă, beneficiarul are obligaţia:
-de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului;
-de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15
zile de la producerea evenimentului;
-de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului.

CAPITOLUL 11 – AVANSUL
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BeneficiarulNUpoate solicita avans prin masura 3/3A.
Sunt rambursate costurile eligibile suportate și plătite efectiv.

CAPITOLUL 12 – Achizițiile
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Beneficiarii vor aplica Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 20142020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele
Autorității Contractante. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind
achiziţiile publice/private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor
aferente achiziţiei de servicii sau bunuri.
Regimul conflictului de interese:
În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului
deinterese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cucompletările ulterioare.
Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de
interese,următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor
apersoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintreofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac
partedin consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintreofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
uneipersoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care facparte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintreofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
uneipersoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concretecă poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori seaflă într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursulprocesului de evaluare;
d)
situaţia
în
care
ofertantul
individual/ofertantul
asociat/candidatul/subcontractantulpropus/terţul susţinător are drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organului deconducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori
asociaţi semnificativi persoane care suntsoţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv
ori care se află în relaţii comerciale cupersoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii deachiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoanedesemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până lagradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie încadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura
deatribuire.
Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente
unoracţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă
deţinătorului celpuţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
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De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător
deţinepachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art.
14 dinOUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare).
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CAPITOLUL 13 – Termenele limită și condițiile pentru depunerea
cererilor de plată
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată vor fi depuse inițial la GAL, pentru
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii deplată, se va atașa
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare,
conformprevederilor Contractului de finanțare.
În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat conform
prevederilorlegale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii
DosarelorCererilor de Plată distinctă pentru TVA.
Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, lacare
se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificareade către
GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformitățiiDCP emisă de
către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipulde proiect).
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzuteîn Instrucţiunile
de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina deinternet a AFIR
www.afir.madr.ro.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiarsunt disponibile la OJFIR sau pe
site-ul AFIR(www.afir.info).
Plata se va efectua conform procedurii de plată a AFIR.
Cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative se pot depune începând de la
data semnarii Contractului de finanțare cu AFIR.
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent
anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate și nu va
depăși suma de 1500 de euro/exploatație/an.
Sunt rambursate costurile eligibile suportate și plătite efectiv. Costurile eligibile sunt costurile
fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă
de calitate cum ar fi:
 costurile de aderare la schema de calitate sprijinită, inclusiv costurile aferente
controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei și
 contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită;
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Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii
de plată la OJFIR.
În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare a Contractului
de finanţare, respectiv nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate și de selecție, AFIR va proceda
la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și încetarea Contractului de
finanţare.
În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, demonstrată/demonstrate prin
depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, sprijinul acordat nu se va
recupera. În cazul decesului beneficiarului sprijinul va fi acordat în continuare numai în condițiile
în care moștenitorul în a cărui masă succesorală revine Contractul de finanţare este de acord să
continue implementarea Contractului.
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CAPITOLUL 14 – Monitorizarea proiectului
GAL Valea Velj va monitoriza proiectul și obligațiile beneficiarului conform prevederilor specifice
din Reg.1303/2013.
Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie a activităţilor specificate în
dosarul Cererii de finanţare, respectiv maxim 5 ani de la certificarea neîntreruptă a
fermierilor/grupurilor de fermieri, la care se adaugă o perioadă de maxim 90 de zile
calendaristice aferentă ultimului an de execuţie, calculată, din momentul depunerii ultimei Cereri
de plată.
Beneficiarul are obligația de a menține condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție în baza
cărora Cererea de finanțare a fost aprobată pe toată durata de valabilitate a Contractului de
finanțare.
Durata de monitorizare a proiectului de 5 ani calculată de la data efectuarii ultimei plati.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER,
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru
activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăti.
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale
cătrebeneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor
cofinanţatedin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 ‐2020,
respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fostselectat și contractat;
b) modificare a proprietăţii asupra unui element deinfrastructură care dă un avantaj nejustificat
uneiîntreprinderi sau unui organism public;
c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele saucondiţiile de realizare şi care ar
determina subminareaobiectivelor iniţiale ale acestuia;
d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.
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CAPITOLUL 15 – Informații utile pentru accesarea fondurilor
nerambursabile
15.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare
Vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii
de finanțare, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie si
primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor justificative
din coloana aferenta.
Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare (anexate Cererii
de Finantare) care vor face parte din dosarul cererii de finanțaresunt urmatoarele:
1. Planul de acțiuni (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);
2. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de
finanțare);
3. Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform
legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare(obligatoriu la depunerea cererii de
finanțare);
4. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ pentru produse
ecologice, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și
certificare (la depunerea primei cereri de plată);
5. Document justificativ (Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice)
emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică din
care să rezulte statutul ecologic al produsele obținute, sau, după caz, Certificat de conformitate
pentru produsele obținute sub schemele europene DOP, IGP, STG, DOC, IG// Decizie de
acordare a dreptului de utilizarea mențiunii de calitate facultative –produs montan (la
depunerea primei cereri de plată);
6. DOCUMENT emis de grupul aplicant care a înregistrat denumirea produsului obținut sub
schema de calitate sau, în cazul produselor ecologice, o ADEVERINȚĂ de la DAJ din care să
rezulte că solicitantul sprijinului participă pentru prima dată la respectiva schemă de calitate
(la depunerea primei cereri de plată);
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7.Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca la comercializare,
etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate, să fie
inscripționate cu logo-ul aferent schemei (la depunerea cererii de finanțare);
8. In cazul solicitanților care primesc punctaj în cadrul principiului asocierii fermierilor și
grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători (până la depunerea primului dosar de
plată):
a). Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
conform legislaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
b). Statutul grupului de producători (obligatoriu la depunerea cererii de finanțare);
c). Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii primului dosar de plată;
9. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de
serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul
proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară,
pentru aceleași tipuri de servicii.
10. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1
11. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului
pentru actiuni de informare si promovare (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca
formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
12. 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
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.
13. 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).
1

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului,
locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în
funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.).
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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).
14. Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile
de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
15. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.
16.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
Să fie datate, personalizate și semnate;
Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de
vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile
de calificare, verificabile de către experții evaluatori.
17. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment, iar activitatea pentru care solicita
finantare este autorizata conform art. 15 din L359/2004.
18. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace,
perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus).
19. 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.
20. 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.
21. Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat suma fixa prin schema de
calitate
22. Anexa 5 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca la
comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate, să
fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (la depunerea cererii de finanțare)
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23. Anexa 6 – Declaratie de raportare catre GAL
24. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le
poate aduce în scopul susținerii cererii de finantare (la depunerea cererii de finanțare, după
caz):
 Declarația pe suprafaţă de la APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației
naționale din anul depunerii Cererii de finanțare sau din anul anterior (în cazul în care
solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului
în curs) - (dupa caz).
 EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut (dupa caz).
Documentele justificative necesare la momentul contractarii:
1. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bancă/trezorerie, codul IBAN al contului de operațiuni cu
AFIR) (obligatoriu la contractare);
2. Certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, valabil la încheierea
contractului de finanțare (obligatoriu la contractare);
3. Cazierul judiciar al solicitantului (fără înscrieri privind sancțiuni economico-financiare în
original), valabil la momentul încheierii contractului de finanțare (obligatoriu la contractare);
4. Documente doveditoare ale costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar
(obligatoriu la plată).
IMPORTANT !
Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii
acestora, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Atenţie!
Evaluarea Cererii de Finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării criteriilor de
selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru,
după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc.).

ATENŢIE!
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul
devalabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare
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15.2 Lista documentelor și formularelor disponibile pe site-ul GAL www.galvaleavelj.ro:
 Anexa 1 – Cererea de finantare
 Anexa 2 – Planul de actiuni
 Anexa 3 – Fisa masurii 3/3A
 Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat suma fixa prin
schema de calitate
 Anexa 5 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca
la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor
de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei (la depunerea cererii de
finanțare)
 Anexa 6 – Declaratie de raportare catre GAL
 Anexa 7 – Fișa de verificare a conformității M3/3A
 Anexa 8 – Fișa de evaluare generala a proiectului M3/3A
 Anexa 9 – Fișa de verificare a criteriilor de selecțieM3/3A
 Anexa 10 – Manual de procedură și evaluare generala M3/3A
Referitor la Lista actelor normative specifice Măsurii 3/3A, cele din Anexa 3 – Fișa Măsurii,se
completeaza cu Lista actelor normativedisponibile pe site‐ul AFIR - Actele normative utile
(Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR)
15.3 GAL în sprijinul dumneavoastră
Fiecare cetăţean din teritoriul GAL Valea Velj, precum și persoanele juridice de drept român care
se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL GAL Valea Velj, au dreptul să
beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de
investiţii pentru dezvoltare rurală.
Echipa GAL vă poate acorda orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru
accesarea fondurilor europene.
Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o
situaţie care intră în aria de competenţă a GAL-ului.
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile
neregularităţi în derularea proiectelor, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL-ului, pentru
soluţionarea acestora.
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi‐ne în
scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni,
reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și
datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și
investiţiile care sunt finanţate prin GAL, consultaţi acest Ghid.
Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări în scris, către GAL, pe site-ul
www.galvaleavelj.ro secțiunea contact.
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