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APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL 

ARGESUL DE MIJLOC  
FORMA DETALIATA, 1/07.09.2017 

MASURA M3/3A 

PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE    
 
 
Asociatia Grupul de Acțiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunța lansarea în perioada 07.09.2017 – 
31.10.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul Masurii M3/3A - Procesarea 
produselor agricole. 
 
Numărul apelului de selecție: 1/2017-M3/3A 
 
Data lansării apelului de selecție: 07.09.2017, ora 10:00 
 
Data limita de depunere a proiectelor: 31.10.2017, ora 14:00 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL  Tinutul Argesul de Mijloc – oraș Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, 
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-16:00. 
 
Beneficiari eligibili:   
  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/3A sunt întreprinderile (microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) 
cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru 
procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii 
Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.  
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;   

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

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

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare);   

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare);  

  Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările 
ulterioare);  

  Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);   

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare);    
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 Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr 15/1990,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Institutele de cercetare/dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-
dezvoltare, si didactice din domeniul agricol, cu personalitate juridica, de drept privat sau public 
(infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specific, in cazul celor de drept 
public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat; 

 Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, 
care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;    

 Societăți cooperative agricole, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;    

 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Pentru femele vegetale <500.000 SO, respectiv ferme zootehnice <1000000 SO - intensitatea sprijinului este 
de 50%. 
Intensitatea sprijinului se va putea majora: in cazul fermelor mici 12000-250000 SO inclusiv poate ajunge 
pana la 90%. Pentru fermele intre 250000 -500000 SO/ vegetal respectiv 250000-1000000 SO / zootehnic 
intensitatea sprijinului poate ajunge pana la 70%. 
 
Valoare finantare prevazuta/ masura: 289.633 euro. 
Valoare finantare prevazuta/ masura/primul apel de selectie: 289.633 euro. 
Valoare maxima/ proiect:200.000 euro. 
 
Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul masurii M3/3A - Procesarea 
produselor agricole. sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia publicate pe pagina de 
internet a GAL TAM, www.gal-tam.ro. 
 

 Cererea de finanțare editabila utilizata, anexa la prezentul apel de selecție, poate fi consultata și 
descarcata prin accesare www.gal-tam.ro 

 Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie să fie în conformitate cu cerintele Fisei masurii M3/3A din SDL Tinutul Argesul de Mijloc și 
cu Ghidul solicitantului, anexa la prezentul apel de selecție, în vigoare la data lansării, disponibile și 
în format electronic pe www.gal-tam.ro, la sectiunea dedicata ghidului solicitantului și anexele 
M3/3A. 

 Acestea sunt: 
1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest 
tip de investiţie) 
 Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/2016.  
Atenție! Art 15 din HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, ”Prezenta hotărâre nu se aplică 
obiectivelor/ proiectelor de investiţii:  
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 
 b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 
intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, 
respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 
au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare; 
 c) pentru care a fost aprobată finanțarea; 
 d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 
necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate 



                             ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE 
MIJLOC 

Oraș Ștefănești, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et.1, jud. Argeș 
CIF 31035351,Tel. 0755894665 

galargesul@yahoo.com  
 

 

de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre 
reaprobare/reavizare.  
Important! 
 - numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în 
Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile. 
 - devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de 
elaboratorul documentaţiei. 
 - se va ataşa „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef 
de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului. 
 - se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare de șantier 
prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de 
achiziţii şi autorizare plăţi. 
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), 
să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator. 
 - în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele 
achiziţionate prin investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în 
coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul de Urbanism pentru 
acestea. 
- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 
evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca 
montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială 
eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în 
coloana „cheltuieli neeligibile”). 
 - Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 
ora.  
În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru 
investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 
construcţie. 
  
1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  
1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 
construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate 
asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 
30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. În cazul în care 
solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor 
depune ultimile trei situaţii financiare. Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii 
Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de 
Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ. Pot aparea 
următoarele situatii:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului 
anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un 
document în acest sens. 
 b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul 
cererii de finanţare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit 
și pierdere - formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care 
dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatarec) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 
anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform 
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legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune 
DECLARAŢIA DE INACTIVITATE înregistrată la Administraţia Financiară. Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: Declarație speciala privind veniturile realizate in anul 
precedent depunerii proiectului inregistrata la Administraţia Financiară(formularul 200 insotit de Anexele la 
Formular), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;  
3. a) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 
investiţiile: 
 a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notar, care să 
certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după 
caz în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin 
proiect; 
 a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție a 
lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de 
investiţie propusă prin proiect. Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ DE CONCEDENT şi 
trebuie să conţină: - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este cazul respectarea 
graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; - suprafaţa concesionată la zi (dacă 
pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea. 
 Atenţie! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul 
real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecătorească)/drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite 
conform Legii nr. 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare , pentru terenul pe care urmează a se 
realiza investiția. Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune 
(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al proprietarului de drept. 
a3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 
LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru Cererile de Finanţare care vizează investiţii în lucrări privind construcţiile 
noi sau modernizări ale acestora. Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este 
liber de sarcini (gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi 
graficul de rambursare a creditului. 
4.CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare.  
5!. ACEST DOCUMENT SE VA PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI: DOCUMENT EMIS DE 
ANPM PENTRU PROIECT 6. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII 
CONTRACTULUI: 
 6.1DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o 
instituţie financiară (extras de cont și/ sau contract de credit). 
 6.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR);  
7. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
7.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în 
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cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat. Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin 
mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie 
menționate. Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate 
la rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 
restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală, 
pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.  
7.2 CAZIERUL JUDICIAR AL REPREZENTANTULUI LEGAL care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
economico-financiare.  
8. ! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:  
8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.  
8.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre 
AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 

Atenție! Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii acestora la momentul 
contractării . Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: 
Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.  
9.Pentru unitățile care se modernizează:  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel 
mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 
 9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU pentru unităţile în funcţiune - se va depune la 
momentul încheierii contractului. Atenție! În cazul în care solicitantul prezinta autorizaţii de funcţionare, 
acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Data 
de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii acestora la momentul 
contractării.  
10. a) STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și 
completările ulterioare și Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 
completările ulterioare, b) - DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 
PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si, daca este cazul, terțele persoane 
cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, document avizat de consiliul 
director. Se va lua în considerare atât documentul avizat de către Preşedintele Consiliului Director cât și de 
o altă persoană împuternicită de Consiliul Director conform prevederilor statutului. În acest caz, pe lângă 
documentul emis de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 
prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 
documente şi PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea colectării/comercializării . 
 11.1: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE (produse finite) emis 
de un organism de inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu completările și modificările ulterioare (pentru modernizări în vederea obținerii 
unui produs existent) 
 11.2 (pentru investitii în vederea obținerii unui produs nou): a) FISA DE INREGISTRARE CA PROCESATOR SI 
PRODUCATOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM 
CERTIFICAT DE INSPECTIE SI CERTIFICARE Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii existente cu 
producerea de produse noi ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de Fezabilitate că 
materia primă colectată pentru obținerea produsului vizat este ecologică şi că, în urma procesarii se vor 
obține produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la Cererile de 
plată şi în perioada de monitorizare.  
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12. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar 
care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de 
recunoaștere la nivel european.  
13. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind 
atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la 
depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată). 
 14. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI emis de 
MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform 
rețetelor consacrate românești, (pentru modernizări în vederea obținerii unui produs existent la depunere, 
pentru investiții în vederea obținerii unui produs nou la ultima plată).  
15. COPIE CERERE depunere documentație în vederea dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de 
calitate facultative "produs montan"-pentru produsele în curs de recunoaștere  
 16. DECLARAŢIA CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA FIRME ÎN DIFICULTATE  
17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante, unităti de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, etc.  
18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ- ex. precontract cu exploatațiile 
zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC, contracte/precontracte cu producătorii de materia primă 
agricolă, etc. ) Atenţie! Evaluarea Cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 
criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţiilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, 
după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, etc) 
 
ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

- să fie persoană juridică română;  
- să acţioneze în nume propriu;  
- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 
- toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie realizate pe teritoriul GAL; 
- beneficiarul trebuie sa aiba sediul si/sau punctual de lucru pe teritoriul GAL 

Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de 
investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:  
a) solicitanții /beneficiarii /,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare; 
 b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de Finanţare, că 
vor prezenta: dovada cofinanţării private și /sau Proiectul Tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă 
aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.  
 Categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 
2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz: 
 Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411141, aflate în 
implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai măsurii M2/2B „Instalarea 
tinerilor fermieri”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată.   
 
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Îndeplinirea acestui criteriu se va 
demonstra în baza documentelor de înfiinţare a solicitantului și /sau a verificărilor în ONRC,  a Certificatelor 
care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale prezentate la semnarea contractului, a însuşirii 
obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de 
date AFIR  că solicitantul nu se regăseşte în una din categoriile de solicitanți /beneficiari ai măsurilor 
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/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, menţionate mai 
sus.   
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin 
măsură:  

 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții 
privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);   

 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, 
condiționare, sortare și capacități de ambalare;  

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația 
europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;  

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei 
produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul 
propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui 
proiect mai mare de investiţii;  

 Investiții în active necorporale pentru: organizarea şi implementarea sistemelor de management a 
calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

 Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 
proiectului;  

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.  
 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei aferente angajamentului din cadrul 
Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în 
baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de instituţiile publice şi 
prezentate la momentul contractării (APM, DSP, DSVSA judeţene), cu cele din Certificatul de Urbanism, 
precum şi cu cele din documentele privind dreptul de proprietate şi/sau folosinţă a imobilelor vizate de 
investiţie. 
 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la 
Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; 
Atenție! Rezultatul procesării produsului agricol poate fi exclusiv un produs Anexa I la Tratatul de 
Funcționare a Uniunii Europene (TFUE). În situația în care prelucrarea produselor agricole implică obţinerea 
de produse non-Anexa I la TFUE,  acestea vor fi sprijinite în cadrul schemei de ajutor de stat "Stimularea 
dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și 
marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" şi numai de la data intrării în 
vigoare a acesteia . 
Criteriul se consideră îndeplinit dacă, prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face 
parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I și toate aceste detalii 
sunt justificate în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu  prevederile acestei anexe – Anexa 4 la ghidul 
solicitantului. Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și produselor finite se vor corela informațiile din 
Anexa I la TFUE cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor 
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției   
Se verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind angajamentul de a asigura 
cofinanţarea investitiei cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii 
de cofinanţare.   

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-
economice  

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii: 
   (1) rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv /veniturile sa 
fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 
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întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la 
Formular);  
  (2) indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare  
Criteriul se consideră îndeplinit în baza verificărilor Declaraţiei privind încadrarea în categoria firma în 
dificultate, a situaţiilor financiare întocmite pe ultimii doi ani fiscali, a informațiilor din Certificatul 
Constatator, a adresei emisă de bancă/băncile creditoare că solicitantul se încadrează în graficul de 
rambursare a împrumutului (dacă este cazul).   

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată 
în cap. 8.1 

 Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei bifei aferente angajamentului din cadrul 
Declaraţiei F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării şi în 
baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism şi din documentul 
emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană. 

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-
veterinar și siguranță alimentară     

Se verifică menţiunile documentelor emise de DSP şi DSVSA judeţene, depuse la momentul contractării, dacă 
este cazul.  

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

Se verifică, în baza situaţiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii 
trei ani fiscali, în euro, la curs BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul, 
nu depăşeşte de patru ori valoarea sprijinului solicitat.    
  
 
Solicitantul va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte de conformitate și eligibilitate descrise în Ghidul 
solicitantului, în fisa de evaluare conformitate și eligibilitate precum si-n metodologiile de verificare 
anexate prezentului apel de selecție, disponibile pe www.gal-tam.ro.: 
  
  
Procedura de selecție aplicata de Comitetul de Selecție al GAL TAM se poate consulta pe www.gal-tam.ro.  

Proiectele potențialilor beneficiari ai SDL vor fi depuse în sesiune anuală continuă de 
depunere,în format letric, conform anunțului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte și ghidurilor 
solicitanților elaborate ulterior pentru fiecare măsură din SDL. Proiectele depuse vor fi evaluate de către 
responsabilii cu verificarea și selecția proiectelor – angajați GAL (fișele de evaluare vor fi aprobate de 
către managerul GAL) și selectate de către Comitetul de Selecție al proiectelor format din membrii 
parteneriatului, activități concretizate în raport lunar/trimestrial/final de selecție cu respectarea 
termenelor prevăzute în procedură pentru fiecare etapă. Comitetul de selecție va fi alcătuit din membii 
si supleanti. Presedintele  si secretarul fiecarei sedinte vor fi ales de membrii prezenti. Membrii pot fi 
inlocuiti de oricare supleant din categoria respectiva. Fiecare membru/supleant din Comitetul de 
selectie poate imputernici o alta persoana din institutie/firma/ong pentru a participa la sedinta. La 
selecția proiectelor se va aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar să fie prezenți cel puțin 50% din membrii, din care peste 50% vor fi din mediul privat și societate 
civilă. 

Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim precum și pragul de calitate vor fi 
aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate în proceduri de implementare. 
Depunerea proiectelor se realizează lunar/trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul estimat 
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(evaluare – prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv. 
Cererile de finanțare pentru care punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de solicitant 
depășește cu mai mult de 20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea de finanțare 
va intra în procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv. 

Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv 
50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. Raportul lunar/trimestrial/final de 
selecție va fi postat pe pagina de internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării acestuia. 

Aplicanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii anuale continue pentru care a fost întocmit un 
raport de selecție lunar/trimestrial/final au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de 
internet a GAL a Raportului de selecție lunar/trimestrial/final pentru a depune contestații cu privire la 
rezultatul evaluării. Contestațiile vor fi depuse la sediul GAL și vor fi evaluate de alți experți care nu au 
participat la evaluarea inițială a proiectelor. În urma instrumentării contestațiilor, Comisia de soluționare 
a contestațiilor întocmește raportul privind rezultatul contestațiilor, raport ce va fi postat pe pagina de 
internet a GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui. Termenul de soluționare a contestațiilor de 
către Comisia de soluționare a contestațiilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la 
sediul GAL. 

Pentru cererile de finațare care au făcut obiectul unor contestații Dosarul administrativ va fi 
completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a contestațiilor. Compartimentul 
administrativ va completa dosarul administrativ al fiecărei cereri de finațare. 

Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul 
măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de 
implementare a SDL. 
 

Criteriile de selecție și punctajul aferent utilizate în cadrul prezentului apel, aprobate de Consiliul 
Director/Adunarea Generala odată cu aprobarea Ghidului Solicitantului sunt:  
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Nr. 
Crt.  

Principii de selecţie și criterii de selecție  Punctaj  

1  

1. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea 
în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă 
primară cu procesarea și/sau comercializarea producției obținute;  
 

Max. 20 p.  

Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv 
integrarea sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare,  depozitare și 
comercializare:  

1.1. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat 
respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare;  

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate 
componentele lanțului alimentar.  

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce 
completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe 
componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor 
lipsă).  Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar daca aceasta este componenta care închide 
lanțul alimentar.  

În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului 
alimentar, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru 
același produs (produs existent4) nu sunt punctate.  

Pentru  procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele 
verigi: abatorizare, procesare, depozitare și comercializare)  

20 p  

1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar integrat prin 
intermediul OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, 
depozitare și comercializare   

  

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții de 
modernizare în componente ce completează integral lanțul alimentar  

18 p  
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 prin intermediul OIPA recunoscute.   

Solicitantul, membru OIPA, demonstrează că are unitate de 
procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în 
procesare.   

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau 
comercializarea  poate fi realizată  prin intermediul membrilor OIPA 
recunoscute, acestea fiind servicii prestate către procesator, 
solicitantul (procesatorul)  deținând controlul asupra produsului și 
condițiilor de colectare /comercializare (de exemplu: stabilirea 
prețului).  

Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară 
operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat.  

Operațiunile care completează lanțul alimentar menționat se vor 
desfășura în proporție de 100% prin intermediul membrilor OIPA.  

 

1.3. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 
sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare) 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate 
componentele lanțului alimentar menționate.  

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele 
ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau  două 
componente, iar prin proiect își propun componentele/componenta 
lipsă).   

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului 
alimentar menționate, proiectele care prevăd investiții de 
modernizare  pentru același produs (produs existent)  nu sunt 
punctate.  

16 p  

1.4. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 
sistemul de colectare, depozitare și condiționare, comercializare   

Se vor puncta proiectele ce vizează investiții în toate componentele 
lanțului alimentar menționat în scopul înființării rețelelor locale de 
colectare legume, cartofi, miere de albine, ciuperci de cultură, plante 
medicinale sau aromatice cultivate, ouă, cereale.  

Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele 
ce completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai 
multe componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).   

În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului 
alimentar menționat, proiectele care prevăd  investiții de 
modernizare  pentru același produs (produs existent)  nu sunt 
punctate.  

14 p  
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2 2. Principiul dimenisunii exploatației care vizează exploatațiile de 
dimensiuni mici si medii                   

Max. 15 p.  

2.1 Exploatații mici, cu dimensiunea cuprinsă intre 12.000-15.000 SO 15 p  

 2.2 Exploatații medii, cu dimensiunea cuprinsă intre 15.000-50.000 
SO 

10 p 

3 

3. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice 
precum: 
 

Max 10 p.  

  
 

 

 
      
 3.1 sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări)  
 
 

 

 
 
5p 
 

3.2 sectorul vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, 
cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de 
material saditor); 

 
 

5p 

4 

4. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al 
managerului exploataţiei agricole;   

 
 

10 p 
 

5 

5. Principiul raselor/soiurilor autohtone;  
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ 
dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului 
de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi 
certificate şi se vor regăsi în Registrul 5 genealogic al raselor), 
respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de 
plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată 
durata de implementare si monitorizare a proiectului 

10 p 

 6 6. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni 
micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare 

15 p  

6.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de 
producători  

15 p.  

 7 7. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiului de specialitate  

Max. 10 p.  

  Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este 
necesară  
o capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in  
raport cu potențialul existent, după cum urmează: 
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  7.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime  

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din 
producția de materie primă  

10 p.  

  7.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime  

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este între 50% - 90% din 
producția de materie primă  

6 p.  

  7.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime  3 p.  

 Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din 
producția de materie primă  

 

8.  Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs 
traditional 
8.1. Solicitantul care a initiat certificare de produs traditional 
8.2. Solicitantul care a obtinut certificare de produs traditional                                      

Max.10 p 
 
5 p 
 
10p 

TOTAL  100 p.  

 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE:  
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii de 
departajare: 

1. Proiecte care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate respectiv colectare, procesare, 
depozitare și comercializare;  

      2.     Solicitantul care a obtinut certificare de produs traditional 
Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 
 
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

 
 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de fezabilitate şi 
pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată 
perioada Contractului de Finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: rezultatele evauarii proiectelor vor fi 
comunicate prin postare pe www.gal-tam.ro, sectiunea Rapoarte de selecție. Rezultatele procesului de 
selecție vor fi comunicate solicitantului prin transmiterea de notificare care vor conține: pentru proiectele 
declarate neeligibile, motivele pentru care nu au fost selectate, se vor mentiona criteriile de eligibilitate 
care nu au fost indeplinite sau punctajul pentru fiecare criteriu de selecție – precum și perioada de 
depunere a contestatiilor.  
De solutionare a contestatiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postare pe www.gal-tam.ro, sectiunea 
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Rapoarte de contestatie. După aparitia Raportului de contestatie pe site GAL TAM soluția rămâne definitiva, 
rezultatele vor fi consemnate în Raportul final de selecție. Notificarile vor fi transmise cu confirmare de 
primire din partea solicitantilor, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data afisarii Raportului de 
selecție final.  
DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 
1. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a investiţiei prin extras de cont (în 
original) și/sau contract de credit (în copie) acordat în vederea implementării proiectului.  În cazul în care 
dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de instituția financiară cu cel 
mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului 
(model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat 
plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul 
aferent primei tranșe de plată.   
2.  Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului  aferent 
proiectului FEADR (denumirea şi  adresa băncii/trezoreriei şi, codul IBAN al contului de  operațiuni cu AFIR). 
3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi  locale, valabile la data încheierii  
contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul 
social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
4. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA  publicat pe pagina 
de internet www.afir.info. 
5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare privind constatarea conformităţii 
proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform 
legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate 
publică, sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 
6.  Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol  colaborare AFIR 
ANPM-GM) :    Clasarea notificării/  Decizia etapei de încadrare ca document final/  Acord de mediu/ Aviz 
Natura 2000. 
7. Nota de constatare privind condiţiile de mediu    
 În cazul proiectelor care necesită Acordul de mediu/Avizul Natura 2000, documentele se depun în termen 
de maximum 7 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de 
semnarea contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea 
documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 
8. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-financiare) al  responsabilului 
legal, valabil la data încheierii contractului. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității documentelor obligatorii, 
Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. 
  
Atenţie! 
 În urma depunerii la AFIR a Cererii de finantare și a documentelor anexe solicitate pe suport de hartie, în 
vederea contractării, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării acestora nu sunt 
îndeplinite condițiile de eligibilitate.  
Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de catre beneficiar este de 4luni/7 luni pentru 
situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu. În caz de neprezentare a documentelor de 
către Beneficiar, în termenul precizat în Notificarea de selectie sau în cazul în care acesta se regăseşte 
înregistrat în evidenţele AFIR cu debite pe care nu le achită până la termenul precizat pentru contractare, 
Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. Contractul urmează a fi încheiat după 
prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la 
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data prezentării documentelor de către solicitant. Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de 
finanțare se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: 
http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie Contractul de 
Finanţare 
Important! 
 Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma evaluării Cererii de Finanțare devine anexa la 
Contractul de finanțare. Proiectul tehnic va fi avizat de AFIR după verificarea, respectiv avizarea procedurii 
de achiziții servicii și înaintea demarării procedurii de achiziții de lucrări. 
 Atenţie!  
Durata de execuţie a Contractului de finanţare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care 
prevăd investiţii cu construcţii montaj. Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), 
pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, 
echipamente și dotări noi stabilite prin fişa măsurii/submăsurii,. Duratele de execuție prevăzute mai sus pot 
fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice 
beneficiarilor privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de 
platit . Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, în situații 
temeinic justificate, pe bază de documente justificative, în care pe parcursul implementării proiectului se 
impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru 
perioada de timp necesară obținerii acestora.  
 
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, 
beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, 
la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) 
Datele de contact ale Asociatie Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc unde solicitantii pot 
obtine informatii suplimentare> oras Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B. Etajul 
1, jud. Arges 
e-mail: galargesul@yahoo.com 
tel. 0755894665 
 
 
 

 


