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Ghidul Solicitantului este un material de informare
teh i ă a pote ţialilor e efi iari ai Fo dului Europea
Agri ol pe tru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un
suport informativ complex pentru întocmirea proiectului
o for
eri ţelor spe ifi e ale PNDR 2014-2020. Acest
document nu este opozabil a telor or ative aţio ale şi
comunitare.
Ghidul Soli ita tului prezi tă regulile pe tru pregătirea,
întocmirea și depu erea proie tului de i vestiţii, pre u și
odalitatea de sele ţie, apro are şi derulare a proie tului
du eavoastră. De ase e ea, o ţi e lista i di ativă a
tipurilor de i vestiţii pe tru are se a ordă fo duri
nerambursabile, documentele, avizele şi a ordurile pe
are tre uie să le preze taţi, odelul Cererii de Fi a ţare,
al Studiului de Fezabilitate, ale Co tra tului de Fi a ţare,
precum și alte i for aţii utile realizării proie tului şi
o pletării ore te a do u e telor.
Ghidul Soli ita tului, pre u şi do u e tele a exate pot
suferi re tifi ări di
auza a tualizărilor legislative
aţio ale şi o u itare sau pro edurale – varianta
actualizată este pu li ată pe pagi a de i ter et
www.afir.info.

PREVEDERILE PREZENT ULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE
Î N MA NUA LUL DE PRO CEDURĂ PENT RU SUBMĂ SURA 4.1 PO ST AT PE SITE- UL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pe tru a o i e i for a iile u ara ter ge eral, o sulta i plia tele şi î dru arele editate de
MADR și AFIR, dispo i ile la sediile AFIR di fie are jude și di regiu ile de dez oltare ale
Ro â iei, pre u și pe pagi ile de i ter et www.afir.info și www.madr.ro.
De ase e ea, pe tru a o i e i for a ii despre FEADR e pute i o ta ta dire t la sediile oastre,
prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului
Solicitantului.
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Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE
1.1 CONTRIţU IA SUţMĂSURII 4.1 – INVESTI II ÎN EXPLOATA II AGRICOLE LA DOMENIILE DE
INTERVEN IE
Submăsura 4.1 „I esti ii î exploata ii agri ole se î adrează, conform Regulamentului (CE)
1305/ 2013, art.17, în ăsura . I esti ii în active fizice – și o tri uie la do e iile de i ter e ție
DI 2A Î u ătățirea perfor a ței e o o i e a tuturor fer elor și fa ilitarea restru turării și
oder izării fer elor, î spe ial î vederea reșterii parti ipării și orie tării ătre piață, ât și a
diversifi ării agricole și DI 5D Reducerea emisiilor de gaze u efe t de seră și de a o ia di
agri ultură.
Î adrarea ererii de fi a țare se a fa e pe ele două do e ii de i ter e ție A, respe ti D,
după u ur ează:
 Proie tele e izează se torul egetal şi ele are izează se torul zooteh i şi u su t
î adrate î DI D, se î adrează pe Do e iul de I ter e ie A i lusi proie tele
î adrate pe zo a o ta ă sau fer a de fa ilie
 Proie tele e izează se torul zooteh i şi izează i esti ii pri i d depozitarea şi apli area
gu oiului de grajd şi a ă olului de epurare, fa ilită i de iogaz, utilaje folosite î
agri ultura pe tru redu erea a pre tei GE“, pre u și teh ologii are o tri uie la
susți erea u ei e o o ii u u i el s ăzut de ar o se î adrează pe DI 5D (inclusiv
proie tele î adrate pe zo a o ta ă sau fer a de fa ilie .
Exe ple de i vestiţii pe tru redu erea e isiilor de gaze u efe t de seră di agri ultură.
i stalatii de produ ere utrețuri, e hipa e te de us are ereale, pla te aromatice
etc.), echipamente în fermele de animale (evacuare dejectii, instalatii de hranire etc.),
reabilitarea retelelor si bransamentelor in ferme etc. (reducerea consumului de apa si
energie electrica si implicit a GES);
modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante
si eficiente/computerizate si multifunctionale, cu consumuri reduse de combustibil
(reducerea consumului de produse petroliere si implicit a GES);
investitii pentru depozitarea ingrasamintelor chimice, fertilizantilor (azot) si
achizitionarea de utilaje pentru pentru imprastierea imprastierea acestora (rationalizarea
si eficientizarea utilizarii azotului);
achizitionarea de instalatii automate (centrale termice) pentru producerea energiei
ter i e și pe tru apa alda e ajera utilizata i pro esul de produ tie i fer a sau
pentru procesare) (reducerea consumului termic si implicit a GES);
investitii in reabilitarea termica a adaposturilor si a altor cladiri auxiliare din ferma
(imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor);
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investitii pentru producerea si utilizarea energiei electrice din surse regenerabile:
biogaz, e ergia eolia ă, hidroe ergia, etc.(reducerea utilizarii surselor de energie
conventionala si implicit a GES);
investitii in platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si in bazine de
colectarea purinului. (imbunatatirea gestionarii surselor de poluare si reducerea GES);
-

achizitionarea de echipamente moderne pentru apli area gu oiului de grajd şi a
ă olului de epurare (imbunatatirea gestionarii surselor de poluare si reducerea GES).

Exemple de investitii pentru reducerea emisiilor de amoniac in agricultura:
investitii in reabilitarea si modernizarea adaposturilor de animale in vederea
respectarii standardelor sanitar veterinare si de buna stare a animalelor in ceeace priveste
volumul de aer, temperatura, umiditatea, evacuarea dejectiilor etc. (imbunatatirea indicilor
de confort in adaposturi si reducerea emisiilor de amoniac);
achizitionarea de sisteme computerizate pentru conducerea proceselor de productie
in adaposturile de animale (economisirea apei si energiei electrice si reducerea emisiilor de
amoniac);
investitii in platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd si in bazine de
colectarea purinului (imbunatatirea gestionarii surselor de poluare si reducerea emisiilor de
amoniac) etc.
Sprijinului acordat prin a eastă sub- ăsură, a o tri ui la:
 Î u ătă irea perfor a elor ge erale ale exploata iilor agri ole pri
reşterea
competitivită ii a ti ită ii agri ole, a di ersifi ării produ iei agri ole şi a alită ii produselor
o i ute;
 Restru turarea exploata iilor de di e siu i i i şi edii şi tra sfor area a estora î
exploata ii o er iale;
 Respe tarea sta dardelor o u itare apli a ile tuturor tipurilor de i esti ii;
 Creşterea alorii adăugate a produselor agri ole pri pro esarea produselor la i elul
fer ei şi o er ializarea dire tă a a estora î ederea reării şi pro o ării la urilor
alimentare integrate.
Co tri u ia pu li ă totală afere tă sesiu ii a uale
: 205.776.952 Euro compusă din
o tri u ia Gu er ului Ro â iei și contribu ia Uniunii Europene.
În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea fi a iară se va fa e disti t pe tru:
Vegetal
Zootehnic
)o a o ta ă
Ferma de familie

72.021.933 euro
72.021.933 euro
41.155.391 euro
20.577.695 euro
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Defi iție fer ă de fa ilie: Exploataţia agri olă aparţi â d î trepri derii fa iliale sau persoa ei
juridi e ai ărei aso iaţi su t ex lusiv e ri ai a eleiaşi fa ilii. Di e siu ea e o o i ă a fer ei
de fa ilie este upri să î tre 8.000 – 250.000 SO. Pri
e rii a eleiaşi fa ilii se î ţelege soţul/
soţia şi rudele pâ ă la gradul III i lusiv o for OUG 43/2013, privi d u ele ăsuri pe tru
dezvoltarea şi susţi erea fer elor de fa ilie şi fa ilitarea a esului la fi a ţare al fer ierilor cu
o pletările și odifi ările ulterioare .
)o ă o ta ă: este defi ită conform ”Deli itării zonelor care se confru tă u o strâ geri
aturale sau u alte o strâ geri spe ifi e și ajustarea fi e-tuning) zonelor” , Anexa 3 la Ghidul
Solicitantului, şi se regăseşte î lo alită ile marcate cu abrevierea ANC-ZM. 
Î adrarea ererii de fi a are î se toarele egetal sau zootehnic se va face doar pentru
proie tele are u su t depuse de soli ita i Fer a de fa ilie şi are u propu i esti ii
a plasate î zo a o ta ă.
În cazul în care solicitantul este Fer ă de fa ilie şi i esti ia propusă este a plasată î zo a
o ta ă, proie tul a fi î adrat î se torul Ferma de familie.
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Capitolul 2
PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.1
2.1

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

“oli ita iii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1 sunt fermierii defi
Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau
persoa e fizi e sau juridi e, i difere t de statutul juridi pe are u astfel de grup şi
de i î te eiul legisla iei a io ale, ale ăror exploata ii se situează pe teritoriul Ro
desfășoară o a ti itate agri olă.

i i o for
un grup de
e rii săi îl
â iei şi care

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
Persoa a fizi ă autorizată (î fii ată î aza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) u odifi ările și
o pletările ulterioare;
Intreprinderi individuale (î fii ate î aza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) u odifi ările și
o pletările ulterioare;
Intreprinderi familiale (î fii ate î
aza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) u odifi ările și
o pletările ulterioare;
Societate în nume colectiv – SNC (î fii ată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și
o pletările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (î fii ată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi
o pletările ulterioare);
Societate pe ac iuni – SA (î fii ată în baza Legii nr. 31/ 1990, u odifi arile şi o pletările
ulterioare);
Societate în comandită pe ac iuni – SCA (î fii ată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi
o pletările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (î fii ată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi
o pletările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (î fii ată în baza Legii nr. 15/ 1990, u odifi arile şi
o pletările ulterioare);
Institutele de cercetare – dezvoltare, pre u și e trele, sta iu ile şi u itățile de er etaredez oltare di do e iul agri ol u perso alitate juridi ă, de drept pu li sau pri at (î fii ate î
baza Hotărârii de Guvern de î fii țare și fu țio are specifice , în cazul celor de drept public, şi în
baza statutului de fu țio are, î azul elor de drept pri at
Societate agricolă (î fii ată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu odifi ările şi o pletările
ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (î fii ată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modifi ările și
o pletările ulterioare, iar i esti iile realizate să deser eas ă i teresele propriilor e ri);
Cooperativă agricolă î fii ată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) u odifi ările și
o pletările ulterioare, iar i esti iile realizate să deser eas ă i teresele propriilor e ri.
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Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor
si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si
modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor
Nu se î adrează în categoria beneficiarilor eligi ili pe tru a eastă submăsură fermierii care
de i exploata ii agricole cu o dimensiune e o o i ă ai i ă de .
SO. Dimensiunea
e o o i ă a exploata iei agri ole se al ulează conform punctului “ta ilirea ategoriei de fer ă
din cadrul Cererii de Fi a are –– după u ur ează:
 În cazul exploata iilor agri ole are pre ăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia,
dimensiunea se va calcula pe baza înregistrarilor, de la APIA/ANSVSA/registrul agricol, din
a ul a terior depu erii Cererii de Fi a are.
 Î azul exploata iilor agri ole are pre ad a ti ită i agricole complet noi, dimensiunea
e o o i ă a fi ea rezultată a ur are a realizării i esti iei, așa u este pre ăzută î
do u e tația teh i o-e o o i ă depusă.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
 să fie persoană juridică română;
 să a ioneze în nume propriu;
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Categoriile de soli ita ți/ e efi iari ai ăsurilor /su - ăsurilor de i estiții derulate pri PNDR
2014, restri țio ate de la fi a țare, su t, după az:


soli ita ții/ e efi iarii î registrati î Registrul de itorilor AFIR, atât pe tru Programul
“APARD, ât și pe tru FEADR, pâ ă la a hitarea i tegrală a datoriei față de AFIR, i lusi a
do â zilor și ajorărilor de î târziere;



soli ita ții/ e efi iarii are au o tra te de fi a țare î etate di proprie i ițiati ă,
pentru 1 an de la data rezilierii, iar soli ita ții/ e efi iarii are au o tra te de fi a țare
î etate pe tru erespe tarea o ligațiilor o tra tuale di i ițiati a AFIR pe tru a i de la
data rezilierii;



e efi iarii Progra ului “APARD sau ai ofi a țării FEADR, are se află î situații
litigioase u AFIR, pâ ă la pro u țarea defi iti ă și ire o a ilă a i sta ței de jude ată î
litigiul dedus jude ății;



soli ita ții are s-au a gajat pri de larație la depu erea ererii de fi a țare ă or
depu e do ada ofi a țării la o tra tare sau ă or depu e proie tul teh i și u prezi tă
do u e tele la data pre ăzută î otifi are, u or ai putea a esa progra ul ti p de
an de la notificare;
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un beneficiar și/sau i terpuși ai a estuia are depu î a elași ti p ai ulte proiecte,
î adrul a eleiași su - ăsuri, şi are for ează î preu ă u flux de produ ție și/sau
procesare unitar.

2.2 Co di ii

i i e o ligatorii pe tru a ordarea spriji ului

Este i porta t a î ai te de depu erea ererii de fi a are, să ide tifi a i, o ie tiv, punctajul pe
are a easta o î tru eşte şi să-l e io a i î ererea de fi a are, se iu ea A „Date despre tipul
de proie t şi e efi iar .
Ate ție! Pe tru justifi area o di iilor i i e o ligatorii spe ifi e proie tului du ea oastră este
necesar să preze ta i î adrul “tudiului de Feza ilitate toate i for a iile o lude te î a est
se s, iar do u e tele justifi ati e or sus i e a este i for a ii.
Do u e tele justifi ati e e esare la o e tul depu erii ererii de fi a are or fi î ăr ate o li e şi or fi ifate ăsu ele orespu zătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al
ererii de Fi a are, LI“TA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE “UţMĂ“URII . , din
oloa a DOCUMENTE DEPU“E LA CEREREA DE FINAN ARE, iar pentru cele o ligatoriu a fi depuse după
pu li area Raportului de sele ie, se or ifa ăsu ele orespu zătoare do u e telor justifi ati e di
oloa a DOCUMENTE DEPU“E PÂNĂ LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

 Soli ita tul tre uie să se î adreze î ategoria e efi iarilor eligibili;
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de î fii are a soli ita tului a
celor pri i d dreptul de proprietate şi/ sau folosi ă a tere urilor afe tate de i esti ie, a
Certifi atelor are să ateste lipsa datoriilor resta te fis ale şi so iale şi î ur a erifi ării exper ilor
AFIR a soli ita tul u se regăseşte î una din Categoriile de soli ita ți/ e efi iari ai ăsurilor
/sub- ăsurilor de i estiții derulate pri PNDR
, restri țio ate de la fi a țare,
men ionate mai sus.
I

esti ia tre uie să se realizeze î adrul u ei fer e u o di e siu e e o o i ă de i i
.
SO aloarea produ iei sta dard ;
Di e siu ea e o o i ă a exploata iei agri ole se al ulează o for Cererii de Fi a are,
punctului din cadrul Cererii de Fi a are – “ta ilirea ategoriei de fer ă –– după u ur ează:
(1) Î azul exploata iilor agri ole are pre ăd î adrul proie tului oder izarea a esteia,
dimensiunea se va calcula pe baza inregistrarilor din anul anterior depunerii Cererii de
Fi a are.
(2) Î azul exploata iilor agri ole are pre ăd a ti ită i agri ole o plet oi, di e siu ea
e o o i ă a fi ea rezultată a ur are a realizării i esti iei.
(3) În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile
e o o i e ale exploata iilor membrilor.

I

esti ia tre uie să se î adreze î el pu i u a di a iu ile eligi ile pre ăzute pri su ăsură:
(1) I estiții î î fii țarea, exti derea şi/ sau oder izarea fer elor zooteh i e, i lusi
tehnologii eficiente de redu ere a poluării și respe tarea sta dardelor U iu ii are or
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de e i o ligatorii pe tru exploata ii î iitorul apropiat, și ele pe tru depozitarea/
gestio area ade ată a gu oiului de grajd î zo ele u de a eastă eri ță este î urs
de aplicare;
În vederea respe tării o dițiilor de u e pra ti i agri ole pe tru gestionarea gunoiului de grajd
este necesar ca fiecare beneficiar care isi va propune investiții pe se torul zooteh i , să-și al uleze
și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferenta a gunoiului de grajd (în conformitate
cu do u e tul u it „Ceri te i i e privi d depozitare gu oi de grajd” di Anexa 7) pre u și
cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.
Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a
platfor ei de gu oi fila ” produ ție de gu oi” di do u e tul u it ”Cal ulator_Cod Bu e Pra ti i
Agri ole”.
Î eea e privește sta dardele privi d a titatile axi e de i grasa i te de azot care pot fi
aplicate pe terenul agricol acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul
privi d a titatea axi a de i grasa i te are pot fi apli ate pe tere agri ol di fila ”PMN”.
Notă: Zonele in care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri din documentul numit
„Cal ulator Cod Bu e Pra ti i Agri ole” din Anexa 7.
(2) I estiții î î fii țarea, exti derea şi/ sau oder izarea fer elor egetale, i lusi
apa ități de sto are, o dițio are, sortare, a alare a produ ției egetale pe tru
reșterea alorii adăugate a produselor;
(3) I estiții î s opul î depli irii sta dardelor o u itare î azul ti erilor fer ieri î
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o
perioadă axi ă de
lu i de la o e tul i stalării și i estiții de o for are u
oile sta darde î azul oder izării exploatațiilor agri ole o for art.
î are
spriji ul poate fi a ordat pe o perioadă axi ă de
lu i de la data la are oul
standard a de e it o ligatoriu pe tru exploatație;
(4) Î fii țare şi/ sau
ra ordări;

oder izarea ăilor de a es î

adrul fer ei, i lusi utilită i şi

(5) I estiții î pro esarea* produselor agri ole* la i el de fer ă, pre u și i estiții î
ederea o er ializării precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare
prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de
pro esare la i elul fer ei or fi realizate doar î preu ă u i estitiile î
modernizarea/dezvoltarea fermei (co siderate a fii d proie te e izează u la ț
ali e tar i tegrat și adăugarea de plus aloare la i el de fer ă .
*Materia pri ă pro esată va fi produs agri ol o for A exei I la Tratat și produsul
rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.
Ate ție! Proie tele are vizează și i vestiții de prelu rare/ o er ializare produse agri ole, vor
o ți e, a și o po e tă ajoritară, i vestiția î produ ția agri olă pri ară > % di valoarea
eligi ilă a proie tului .
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(6) I estiții î î fii țarea şi/sau oder izarea i stala iilor pe tru iriga ii î adrul fer ei,
i lusi fa ilități de sto are a apei la i el de fer ă, u o diția a a estea să
reprezi te o o po e tă se u dară î tr-u proie t de i estiții la i el de fer ă;
(7) I estiții î produ erea şi utilizarea e ergiei di surse rege era ile, u ex epția
io asei solară, eolia ă, ea produsă u ajutorul po pelor de ăldură, geoter ală î
adrul fer ei, a şi o po e tă se u dară î adrul u ui proie t de i esti ii, iar
e ergia o ți ută a fi desti ată ex lusiv consumului propriu;
(8) I estiții î i stalații pe tru produ erea de e ergie ele tri ă și/sau ter i ă, pri
utilizarea io asei di deșeuri/produse se u dare rezultate di propria a ti itate
agri olă , a şi o po e tă se u dară î adrul u ui proie t de i esti ii, iar e ergia
o ți ută a fi desti ată ex lusi o su ului propriu;
(9) I estiții e orporale: a hizițio area sau dez oltarea de soft are și a hizițio area de
re ete, li e țe, drepturi de autor, ăr i î o for itate u la art
d di Reg.
1305/ 2013;
Criteriul se o sideră î depli it î aza orelării i for a iilor di “tudiul de Fezabilitate , a avizelor
e ise de i stitu iile pu li e APM, D“P, D“V“A jude e e , a a gaja e tului di adrul De lara iei
F, privind aplicarea Codului de Bune Practici în vederea gestionării adecvate a gunoiului de grajdîn cazul fermelor zootehnice sub 100 UVM, a Certificatului de Urbanism.
 Soli ita tul tre uie să de o streze asigurarea ofi a țării i estiției
“e erifi ă î suşirea de ătre soli ita t în cadrul De lara iei F, a punctului privind angajamentul
pri i d asigurarea ofi a ării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să adu ă
dovada capa ită ii de ofi a are.
 Via ilitatea e o o i ă a i estiției tre uie să fie de o strată în baza documentatiei
tehnico-economice
“e erifi ă î depli irea u ulată a ur ătoarelor o di ii:
(1) rezultatul di exploatare di
ila ul pre ede t a ului depu erii proie tului să fie
poziti / e iturile sa fie el pu i egale u heltuielile î azul persoanelor fizice
autorizate, î trepri derilor i di iduale şi î trepri derilor fa iliale, î De lara ia
privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
(2) indicatorii economico-fi a iari di adrul se iu ii e o o i e să se î adreze în
li itele e io ate;
 I estiția a fi pre edată de o e aluare a i pa tului pre o izat asupra ediului da ă a easta
poate a ea efe te egati e asupra ediului, î
o for itate u legislația î
igoare
e țio ată î ap. .
“e erifi ă e iu ile do u e telor e ise de Age iile de Prote ia Mediului Jude e e
 Î toate azurile î are proie tul de i estiții pre ede și i estiții î siste e/e hipa e te de
iriga ii la i elul fer ei, a estea su t eligi ile doar da ă su t respe tate o dițiile spe ifi e
e țio ate î se țiu ea ”Alte aspe te rele a te pe tru î țelegerea ăsurii.”
“e erifi ă î aza A izelor e ise de ANAR, ANIF ,OUAI orelate u e iu ile di “F.
Ghidul Solicitantului – Submăsura 4.1
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“e iu ea „Alte aspe te rele a te pe tru î țelegerea ăsurii” se regăseşte î o i utul fişei
teh i e a ăsurii ., iar co dițiile apli a ile i estițiilor eligibile în sisteme/echipamente de
irigații la i el de fer ă o for acestei se țiu i , sunt:
 I estiția este î o for itate u pla urile de gestio are a azi elor hidrografi e di adrul
Dire ti ei adru Apă pe tru suprafe ele izate şi u progra ul rele a t de ăsuri, da ă
este cazul;
 I estiția pre ede o torizarea apei;
I.

În plus:

Pe tru î u ătățirea/ oder izarea u ei i stala ii de irigare existe te, da ă orpul de apă
su tera ă sau de suprafață este satisfă ător, o for a izului autorității o pete te,
i estiția propusă este e aluată ex-a te a oferi d pote iale e o o ii de apă u aloare
i i ă de % î o for itate u para etrii teh i i ai i stalației existe te;
 da ă orpul de apă su tera ă sau de suprafață este esatisfă ător, conform avizului
autorității o pete te, i estiția asigură redu erea efe ti ă a folosirii apei la i elul
i esti iei şi de ase e ea a olu ului total de apă utilizat î exploatație, are se ridi ă la el
puți
% di pote țialul e o o iei de apă posi il a fi realizat la i elul i estiției.
Pe tru i

esti ii are du la o reștere etă a suprafețelor irigate, i estiția este eligi ilă da ă:



a aliza de ediu, realizată sau apro ată de autoritatea o pete tă arată ă u a exista
i i u i pa t egati se ifi ati asupra ediului de pe ur a i estiției. A eastă a aliză
se poate referi atât la exploatații i di iduale ât și la u grup de exploatații;



orpul de apă su tera ă sau de suprafață este satisfă ător, o for a izului autorității
competente (deți e apro area ad i istrației Națio ale „Apele Ro a e pri stru turile
sale teritoriale).



Î azul reșterii ete a suprafețelor irigate a olo u de orpul de apă su tera ă sau de
suprafață este esatisfă ător, i estiția este eligi ilă doar da ă:


i esti ia este o i ată u o i estiție î tr-o i stalație de irigație existe tă sau
u u ele e t al i frastru turii de irigații e aluate ex a te a asigurâ d posi ile
e o o ii de apă u aloare i i ă de %, în conformitate cu parametrii
teh i i ai i stalației sau ai i frastru turii existe te

și


asigură o redu ere efe ti ă a utilizării apei, la i elul glo al al i estiției, are se
ridi ă la el puți
% di pote țialul e o o iei de apă posi il a fi realizat cu
ajutorul i estiției î i stalația de irigație sau î ele e tul i frastru turii
existente;

 I estițiile e esare adaptării la sta dardele UE, apli a ile produ ției agri ole realizate de
ti erii fer ieri are se i stalează pe tru pri a dată î tr-o exploatație agri olă se or realiza
Ghidul Solicitantului – Submăsura 4.1
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î ter e de axi
de lu i de la data i stalării o for art , ali . di R UE r.
1305/2013)
Se orelează i for a iile di “tudiul de Feza ilitate, a izele e ise de APM/D“P/DSVSA judete si
erifi ările în baza de date AFIR are o i e i for a ii u pri ire la beneficiarii care s-au
instalat pe tru pri a dată a tâ ăr fermier. .
 I estițiile e esare adaptării la oi eri e i puse fer ierilor de legisla ia europea ă se or
realiza în termen de 12 luni de la data la are a este eri e au de e it o ligatorii pe tru
exploata ia agri olă o for art. , ali . di R UE r.
/
“e erifi ă e iu ile do u e telor e ise de APM, D“P şi D“V“A jude e e
 I estițiile î i stalații al ăror s op pri ipal este produ erea de e ergie ele tri ă, pri
utilizarea io asei, tre uie să respe te pre ederile art.
d di R.
/
, pri
de o strarea utilizării u ui pro e t i i de e ergie ter i ă de %,
“e erifi a i for a iile di “tudiul de Feza ilitate .
 Investiția a respe ta legisla ia î igoare e io ată la apitolul Legături u alte pre ederi
legislative di fișa teh i ă a ăsurii di do e iul: să ătății pu li e, sa itar- eteri ar și de
sigura ță ali e tară;
“e erifi ă e iu ile do u e telor e ise de D“P şi D“V“A jude e e.
 Soli ita tul a de o stra ă profitul ediu a ual a edie a ulti ilor trei a i fis ali u
depășește de ori aloarea spriji ului soli itat.
“e erifi ă, î aza situa iilor fi a iare afere te ulti ilor trei a i fis ali, da ă profitul net mediu
pe ultimii trei ani fiscali, î euro, u depăşeşte de patru ori aloarea spriji ului soli itat.
2.3

Tipuri de i

esti ii şi heltuieli eligi ile

Î adrul “u ăsurii . su t spriji ite i esti iile la i elul î tregului teritoriu al României.
U proie t poate upri de atât heltuieli eligi ile ât şi heltuieli eeligi ile. Fo durile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru i esti ii orporale şi/ sau
necorporale1, o for ur ătoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
Co stru ia, exti derea, oder izarea și dotarea o stru țiilor di adrul fermei, destinate
a ti ității produ ti e, i lusi ăi de a es î fer ă, irigații î adrul fer ei și ra ordarea
fer ei la utilități;
A e ajarea și dotarea spațiilor de desfa ere și o er ializare, pre u și alte heltuieli de
marketing, în cadrul unui lanț ali e tar i tegrat;
Ate ie! – În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile ur ătoarele i esti ii:
1

I vestiţii orporale – a ti e fizi e şi ir ula te lădiri, ijloace de transport, utilaje etc.)
I vestiţii e orporale – a ti e e orporale su for a de fo d de o er , re ete et ., heltuieli î se sul o ta il al u â tului
de publicitate, cu studii etc.
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- înfiintarea unui site – pentru promovarea și o er ializarea propriilor produse;
- etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala).
A hizi io area, i lusi pri leasi g de aşi i/ utilaje şi e hipa e te oi, î li ita alorii de
pia ă a u ului respe ti ;
Ate ție! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.
A hizițio area, i lusi pri leasi g, de ijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv
re or i și se ire or i spe ilizate î s opul o er ializării produselor agri ole î adrul
u ui la ț ali e tar i tegrat, respe ti :
o Autocisterne,
o Autoizoterme,
o Mijloa e de tra sport a i ale/ păsări/ al i e.
Cheltuieli ge erate de î fii țarea pla tațiilor pe tru struguri de asă și alte ulturi pere e
u o diția a aterialul de pla tare să fie ertifi at , u ex epția heltuielilor eligi ile î
adrul su progra ului po i ol și a elor susți ute pri Pilo ul I (PNS 2014-2018):
o Î fii țare de pla tații pe tru struguri de asă, i lusi osturile pe tru ateriale de
plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de
prote ție pe tru gri di ă și ploaie, siste e de irigatii la ivelul exploatatiilor;
o Î lo uirea pla tațiilor pe tru struguri de asă, i lusi osturi pe tru defrișare,
aterial de pla tare, siste e de susti ere, pregătirea solului, lu rări de pla tare,
siste e de prote ție pe tru gri di ă și ploaie, siste e de irigații la nivelul
exploatațiilor;
o Co tri uția î atură î azul î fii țării/î lo uirii pla tațiilor de struguri de asă
este eligi ilă u respe tarea art di R r.
/
.
Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor
fer ieri î o for itate u art
și i estiții deter i ate de o for are u oile
sta darde** pre ăzute î se țiu ea „Lista oilor eri țe i puse de legislația U iu ii î
azul oder izării exploatațiilor agri ole o for art.
;
Achizițio area sau dez oltarea de soft are și a hizițio area de re ete, li e țe, drepturi
de autor, ăr i.
**Cheltuielile vor fi eligi ile î epâ d u o e tul apariției de oi sta darde apli a ile
exploatațiilor agri ole.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
- heltuieli pe tru o sulta ță, proie tare, o itorizare și a age e t, i lusi o orariile pe tru
o siliere pri i d dura ilitatea e o o i ă și de ediu, taxele pe tru eli erarea ertifi atelor,
potrivit art.45 din Regulamentul (UE r.
/
, pre u şi ele pri i d o i erea a izelor şi
autoriza iilor e esare i ple e tării proie telor, pre ăzute î legisla ia a io ală.
Cheltuielile pri i d osturile ge erale ale proie tului su t eligi ile da ă respe tă pre ederile art.
din Regula e tul UE r.
/
şi î depli es ur ătoarele o diții:
a su t pre ăzute sau rezultă di apli area legislației î ederea o ți erii de a ize, a orduri şi
autorizații e esare i ple e tării a ti ităților eligi ile ale operațiu ii sau rezultă di eri țele
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
Ghidul Solicitantului – Submăsura 4.1
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su t afere te, după az: u or studii şi/sau a alize pri i d dura ilitatea e o o i ă și de ediu,
studiu de feza ilitate, proie t teh i , do u e t de a izare a lu rărilor de i ter e ție, î to ite î
o for itate u pre ederile legislației î igoare;
su t e esare î pro esul de a hiziții pu li e pe tru a ti itățile eligi ile ale operațiu ii;
d su t afere te a ti ităților de oordo are şi super izare a exe uției şi re epției lu rărilor de
constru ții - montaj.
Cheltuielile de o siliere şi pe tru a age e tul proie tului su t eligi ile da ă respe tă
o dițiile a terior e țio ate şi se de o tează proporțio al u aloarea fie ărei tra şe de plată
aferente proiectului. Ex epție fa heltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de
fi a are se pot de o ta i tegral î adrul pri ei tra şe de plată.
Costurile ge erale ale proie tului tre uie să se î adreze î
axi u
% di totalul heltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevăd o stru ții - o taj și î li ita a % pe tru proie tele are
pre ăd i estiții î a hiziții si ple. Procentul e poate fi a ordat se sta ilește î fu ție de tipul şi
de complexitatea proiectului.
2.4

Tipuri de i

esti ii şi heltuieli eeligi ile

Ate ie! Fi alizarea proie tului FEADR, presupu e a e efi iarul să fi alizeze atât partea de
i esti ie suportată pri heltuielile eligi ile, ât și partea de i esti ie realizată di heltuielile
neeligibile.
Pri “u

ăsura . u se pot fi a a i esti ii are se î adrează î ur ătoarele ategorii:
A hizi ia de lădiri;
Co stru ția și oder izarea lo ui ței;
A hiziția de drepturi de produ ție agri olă, de drepturi la plată, a i ale, pla te a uale și
pla tarea a estora di ur ă;
Cheltuielile generate de i estițiile î ulturi e ergeti e di spe ii forestiere u i lu s urt
de produ ție i lusi heltuielile u a hizițio area aterialului săditor și lu rările afere te
î fii țării a estor ulturii ;
Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;
Cheltuielile u a hiziția de ap tra tor.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:
heltuielile u a hizi io area de u uri și e hipa e te „se o d ha d ;
heltuieli efe tuate î ai te de se area o tra tului de fi a țare a proie tului u
ex ep ia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate î ai te de depu erea ererii de fi a țare;
heltuieli u a hiziția ijloa elor de tra sport pe tru uz perso al şi pe tru tra sport
persoane;
heltuieli u i estițiile e fa o ie tul du lei fi a țări are izează a eleași osturi eligi ile;
heltuieli eeligi ile î o for itate u art. , ali
di R UE r.
/
și a u e:
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o do â zi de itoare, u ex ep ia elor referitoare la gra turi a ordate su for a unei
su e ii pe tru do â dă sau a u ei su e ii pe tru o isioa ele de gara tare;
o a hizi io area de tere uri e o struite și o struite
o taxa pe aloarea adăugată, u ex ep ia azului î are a easta u se poate re upera
î te eiul legisla iei a io ale privind TVA-ul și a pre ederilor spe ifi e pe tru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
u ar fi arja lo atorului, osturile de refi a țare a do â zilor, heltuielile
ge erale și heltuielile de asigurare.
Cheltuielile u i estițiile î adrul exploatațiilor po i ole spriji ite pri i ter ediul sM
. a I estiții î exploatații po i ole.
2.5 Criteriile de sele ie ale proie tului
E aluarea proie telor se realizează lu ar pe tru proiectele ce au un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul
licitatiei anuale de proiecte.
Pe tru a eastă su ăsură pragul i i este de
de pu te si reprezi tă pragul su are
niciu proie t u poate i tra la fi a are.
Ate ție! Este i porta t a î ai te de depu erea ererii de fi a are, să ide tifi a i, o ie ti ,
punctajul esti at autoe aluare, pres ori g pe are a easta o î tru eşte şi să-l e io a i î
ererea de fi a are, se iu ea A „Date despre tipul de proie t şi e efi iar”. Î situa ia î are î
o e tul e aluarii se o stată ă soli ita tul şi-a estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu
ai
ult de % fata de pu tajul sta ilit de AFIR, a eştia or i tra î pro esul de sele ie i
raportul de sele tie fi al. Raportul de sele ie fi al se î to eşte după ulti ul raport de sele ie
lu ar afere t sesiu ii o ti ue a uale de sele ție a ererilor de fi a țare şi o i e e aluarea
tuturor proiectelor care au punctajul estimat mai mic decât ultimul prag de calitate lunar, precum
şi toate proie tele are au a ut pu tajul al ulat eo ie ti .

S orul se al ulează î aza ur ătoarelor pri ipii de sele ie:
SECTORUL VEGETAL
1. Pri ipiul di e siu ii exploatației are izează exploatațiile de di e siu i edii:
Exploatația agri olă a â d di e siu ea e o o i ă î tre .
– 250.000 SO (valoarea
produ ției sta dard .
(1) 12.000 –
.
15 p
(2) >50.000 –
.
13 p
(3) >100.000 –
.
11 p
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge exploata ia ca urmare
a i estițiilor propuse pri proie t, așa u reiese di do u e tația teh i o-e o o i ă, orelată
u i for a iile fur izate î adrul pu tului “ta ilirea ategoriei de fer ă, di adrul Cererii de
Fi a are.
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În acest sens, pentru proie tele are izează oder izări ale exploata iilor agricole se vor
completa, î adrul pu tului “ta ilirea ategoriei de fer ă, di adrul Cererii de Fi a are atât
coloana 3 cât şi oloa a 5 „“uprafata ha i ur a realizarii i estitiei .
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul
zooteh i sui e, o i e și păsări și egetal ereale, pla te oleagi oase și protei e,
artofi și legu i ultură î spații protejate, i lusi produ ere de aterial săditor
(1) legu i ultură î spații protejate, i lusi produ ere de aterial săditor:
a) să â ță
15 p
b) produ ție
14 p
Ate ie! Î a eastă ategorie or fi i luse şi iuper ăriile di spa iile li atizate!
(2) pla te oleagi oase și proteice 13 p
(3) ereale și artofi
11 p
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare ultura ajoritară di pu t de
vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, fa ă de totalul dimensiunii economice
a î tregii exploata ii rezultate î ur a i ple e tării proie tului.
Produ erea de aterialul săditor se s orează la riteriul r. produ ție.
3. Pri ipiul la țurilor ali e tare i tegrate, respe ti i tegrarea produ ției agri ole pri are
u pro esarea și/ sau o er ializarea.
Proiecte care combină el pu i două opera iu i are o du la realizarea u ui la ț
ali e tar i tegrat după u ur ează:
(1) produ ție agri olă pri ară – procesare – comercializare
20 p
(2) produ ție agri olă pri ară – procesare
18 p
(3) i tegrare produ ție, pro esare și o er ializare prin membrii din cadrul OIPA 16 p
(4) i tegrare produ ție si pro esare pri
e rii di adrul OIPA 14 p
Ate ție! Î azul riteriului si , o ligatoriu se a i tegra produ ția u pro esarea î adrul
exploatației agri ole, iar î eea e pri ește o er ializarea, aceasta se poate realiza fie în mod
dire t de ătre fer ier ătre o su atorul fi al, fie pri a zarea ătre o su atorul fi al pri
intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor pre/contracte încheiate
direct cu comercia ții u a ă u tul, deți ătorii de u ități turisti e, restaura te et . .
Intermediarul cu care beneficiarul are pre- o tra t, o er ializează a este produse dire t ătre
consumatorii finali.
În cazul criteriului nr. 3 (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, beneficiar de fonduri,
de o strează ă pro esează și o er ializează pri i ter ediul altor e rii OIPA, iar î azul
criteriului 4, beneficiarul de fo duri, de o strează ă pro esează pri i ter ediul altor e rii
OIPA. Solicitantul,membrul OIPA, este o ligat să-și păstreze alitatea de e ru pe î treaga
perioadă de i ple e tare și o itorizare a proie tului.
În toate cazurile, peste 50% din produc ia proprie tre uie să fie pro esată pe la ț î propria
exploatație, azul riteriilor și sau pri i ter ediul altor e rii OIPA î azul riteriului și .
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Atentie! Î azul riteriului și , eri ța pri i d o er ializarea pri i ter ediar/membru OIPA
se apli a u ai pe tru i estițiile de oder izare a exploatațiilor agri ole.
La ul produ ie pri ară- o er ializare NU se pu tează î
i i u a di situațiile ai sus
e țio ate.
4. Pri ipiul aso ierii fer ierilor, are deți exploatații de di e siu i i ii și/sau edii, î
adrul ooperati elor sau a grupurilor de produ ători constituite î
aza legislației
ațio ale î igoare.
“oli ita ții su t Grupuri de produ ători sau ooperati e
(1) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploatații
agricole având dimensiunea sub 12 000 SO
20 p
(2) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploata ii
agricole de dimensiuni cuprinse între 12 000 -≤
SO
18p
(3) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploata ii
agricole de dimensiuni cuprinse între 50.000 -≤
.
SO
16 p
Ate ie! For a aso iati ă a a ea di e siu ea exploatației o pusă î proportie de el pu in
% di
u ulul di e siu ilor e o o i e ale exploatațiilor agri ole are se î adrează î
segmentul dimensiunii economice aferente criteriului.
Scorarea proiectului se va fa e î fu ie de di e siu ea e o o i ă a exploata iei la o e tul
depu erii ererii de fi a are.
5. Pri ipiul pote țialului agri ol al zo ei are izează zo ele u pote țial deter i ate î
baza studiilor de specialitate
(1) Proiectul este implementat într-o zo ă u pote țial agri ol ridi at (conform notei
de bonitare ICPA);
10 p
(2) Proiectul este implementat într-o zo ă u pote țial agri ol ediu (conform notei
de bonitare ICPA)
9p
Ate ie!
 Î adrarea î tipul de pote țial ridi at sau ediu se va face conform anexei nr.5 se va
fa e ți â d o t de ota de o itare a tere urilor di UAT u de figurează ultura
predo i a tă existe tă/ î fii țată di pu t de edere al di e siu ii suprafe ei o upate
de ultură fa ă de total suprafa ă agri olă .
 Da ă exploatația este pre ăzută u siste de irigații sau pri proie t este pre ăzut u astfel
de siste , atu i se a î adra î pote tialul agri ol o for
otei de o itare afere tă
culturilor pentru terenurile irigate, conform anexei nr. 5 .
 Se vor avea în vedere pre izările di lege da afere tă a exei 5 prin care se face corelarea
di tre uloare și pote țial ridi at = uloarea erde, ediu= uloarea gal e , uloarea rosu
reprezi ta pote țial s ăzut și u se a ordă pu taj .
 I esti iile sere, solarii, iuper ării or fi î adrate î i esti ii di zo ele u pote ial
agri ol ridi at și se a ordă auto at pu tajul afere t pri ului riteriu.
 I azul i are ultura propusa pri proie t u este i foia de lu ru egetal „ di A exa ,
solicitantul va consulta foaia de lu ru „ asi ilari ulturi pe tru i adrarea pe pote tial
6. Pri ipiul i elului de alifi are î do e iul agri ol al a agerului exploata iei agri ole
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“oli ita tul deți e alifi are î raport u a ti itatea pre ăzută pri proie t, î fu ție de:
(1) studii superioare
10 p
(2) studii liceale sau postliceale
8p
(3) ș oli profesio ale sau for are profesio ală are o feră u i el i i de alifi are
în domeniu agricol
6p
Ate ie!
Do u e tul are atestă for area profesio ala a adultilor, tre uie să fie o ligatoriu un certificat
de alifi are e is de u fur izor de for are profesio ală a adulților recunoscut de Autoritatea
Națio ală pe tru Califi ari sau un ertifi at de o pete țe emis de un centru de evaluare si
certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte ăi de ât ele for ale, are tre uie
dease e ea să fie autorizat de Autoritatea Natio ala pe tru Califi ari. Î situația î
are
soli ita tul este a sol e tul u ei for e de î ăță â t di siste ul ațio al de edu ație, î
domeniul agricol, se va preze ta diplo a are să ateste a sol irea for ei de î ăță â t
orespu zătoare.
7. Pri ipiul e o o iei de apă pe tru proie tele are pre ăd i estiții de oder izare a
siste elor de irigații la i el de fer ă, pri prioritizarea i estițiilor are o du la
e o o ii ât ai ari de apă.
Proie tele are pre ăd i estiții de oder izare a siste elor de irigații la i el de fer ă
asigură î ur a u ei e aluari ex-ante posibile economii de apa de:
(1) peste 20%
5p
(2) >10% – ≤ %
3p
8. Principiul soiurilor autohtone
Solicita tul își propu e pri proie t sau de o strează ă o ți e/ dez oltă la i elul exploata iei
agri ole şi pre ede î adrul do u e tației teh i o-e o o i e ă a păstra şi dez olta u leul de
soiuri autohto e pe toată durata de i ple e tare a proie tului.
Î ederea al ulării pu tajului afere t a estui riteriu de sele ie, se a spe ifi a, î adrul
Studiului de feza ilitate, suprafa a de tere afe tată o i erii soiurilor autohto e, dupa
i ple e tarea proie tului şi di e siu ea e o o i ă SO afe tată acestora. De asemenea se
or e ide ia î adrul prog ozelor e o o i o-fi a iare opera iu ile afere te.
max. 5 p
Ate ie! Punctajul se va acorda propor io al î fu ie de po derea u leului soiurilor autohto e
exprimate în SO din total dimensiune eco o i ă a exploatației.
Soiurile autohto e se regăses î Catalogul ofi ial al soiurilor de pla te de ultură di Ro â ia/
I stitutul de “tat pe tru Testarea și I registrarea “oiurilor I“TI“ – aprobat anual.
A est riteriu se apli ă pentru toate tipurile de i estiții oder izări sau i estiții oi .
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SECTORUL ZOOTEHNIC
1. Pri ipiul di e siu ii exploatației are izează exploatațiile de di e siu i edii:
Exploatația agri olă a â d di e siu ea e o o i ă î tre .
– 250.000 SO (valoarea
produ ției sta dard).
(1) 12.000 –
.
15 p
(2) >50.000 –
.
13 p
(3) >100.000 –
.
11 p
Pu tarea se a realiza pe aza di e siu ii e o o i e pe are o a ati ge exploata ia a ur are
a i estițiilor propuse pri proie t, așa u reiese di do u e tația teh i o-eco o i ă, orelată
u i for a iile fur izate î adrul pu tului “ta ilirea ategoriei de fer ă, di adrul Cererii de
Fi a are.
Î a est se s, pe tru proie tele are izează oder izări ale exploata iilor agri ole se or
completa, în cadrul punctului Sta ilirea ategoriei de fer ă, di adrul Cererii de Fi a are atât
oloa a ât şi oloa a „Total apete a i ale î ur a realizarii i estiției .
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul
zootehnic (suine, bovine și păsări și egetal ereale, pla te oleagi oase și protei e,
artofi și legu i ultură î spa ii protejate, i lusi produ ere de aterial săditor
(1) Bovine (inclusiv bubaline)
a) Carne
15 p
b) Lapte
14 p
(2) Suine
a) Reprodu ție
13 p
b) Î grășare
12 p
(3) Păsări
a) Reprodu ție
11 p
b) Car e/ ouă
10 p
Pe tru a ordarea pu tajului se a lua î o siderare spe ia de a i ale ajoritară di pu t de
vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, fa ă de totalul dimensiunii economice a
î tregii exploata ii, rezultate î ur a i ple e tării proie tului.
3. Pri ipiul la țurilor ali e tare i tegrate, respe ti i tegrarea produ ției agri ole pri are
u pro esarea și/ sau o er ializarea
Proie te are o i ă el pu i două opera iu i are o du la realizarea u ui la ț
alimentar i tegrat după u ur ează:
(1) produ ție agri olă pri ară – procesare – comercializare
20 p
(2) produ ție agri olă pri ară – procesare
18 p
(3) i tegrare produ ție – pro esare și o er ializare prin membrii din cadrul OIPA 16 p
(4) i tegrare produ ție si pro esare pri
e brii din cadrul OIPA
14 p
Ate ție! În cazul criteriului 1 şi , o ligatoriu se a i tegra produ ția u pro esarea î adrul
exploatației agri ole, iar î eea e pri ește o er ializarea, a easta se poate realiza fie î
od
dire t de ătre fer ier ătre o su atorul fi al, fie pri a zarea ătre o su atorul fi al pri
intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor contracte încheiate direct
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u o er ia ții u a ă u tul, deți ătorii de u ități turisti e, restaura te et . . I ter ediarul cu
care beneficiarul are pre- o tra t/ o tra t, o er ializează a este produse dire t ătre
consumatorii finali.
În cazul criteriului nr. 3 (referitoare la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, beneficiar de
fo duri, de o strează ă pro esează și o er ializează pri i ter ediul altor e rii OIPA, iar î
azul riteriului
e efi iar de fo duri, de o strează ă pro esează pri i ter ediul altor
membrii OIPA.
Î toate azurile, peste % di produ tia proprie tre uie să fie pro esată pe la ț î propria
exploatație, azul riteriilor și sau pri i ter ediul altor e rii OIPA î azul riteriului și .
Atentie! Î azul riteriului și , eri ța pri i d o er ializarea pri i ter ediar/membru OIPA
se apli a u ai pe tru i estițiile de oder izare a exploatațiilor agri ole.
La ul produ ie pri ară- o er ializare NU se pu tează î
i i u a di situațiile ai sus
e țio ate.
4. Pri ipiul aso ierii fer ierilor, are deți exploații de di e siu i i i și/sau edii, î
cadrul cooperativelor sau a grupurilor de produ ători o stituite î
aza legislației
ațio ale î igoare.
“oli ita ții su t Grupuri de produ ători sau ooperati e:
(1) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploatații
agricole având dimensiunea sub 12 000 SO
20 p
(2) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploata ii
agricole de dimensiuni cuprinse între 12 000 – ≤
SO
18 p
(3) grupuri de produ ători sau ooperati e for ate predo i a t di exploata ii
agricole de dimensiuni cuprinse între 50.000 – ≤
.
SO
16 p
Ate ie! For a aso iati ă a a ea di e siu ea o pusă î proportie de el puti
% di u ulul
di e siu ilor e o o i e ale exploatațiilor agri ole are se î adrează î seg e tul di e siu ii
economice aferente criteriului.
5. Pri ipiul pote țialului agri ol al zo ei are izează zo ele u pote ial deter i ate î
baza studiilor de specialitate
(1) Proiectul este implementat într-o zo ă u pote țial agri ol ridi at (conform notei
de bonitare ICPA);
10 p
(2) Proiectul este implementat într-o zo ă u pote țial agri ol ediu (conform notei
de bonitare ICPA)
9p
Ate ie! Î adrarea î tipul de pote țial ridi at sau ediu o for a exei r. se a fa e ți â d
cont de nota de bonitare a ordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în
fu ie de odul de reştere a a i alelor, î siste î his sau li er, şi de existe a sau u a
a iu ii de pro esare î adrul fer ei. “e a lua î al ul rasa de a i ale predo i a tă di
nucleul total al fermei. (pote țial ridi at = uloarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea rosu
reprezi ta pote țial s ăzut și u se a ordă pu taj .
Î azul i estițiilor e izează reșterea al i elor, se a a orda pu tajul axi .
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6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploata iei agri ole
(1) studii superioare
10 p
(2) studii liceale sau postliceale
8p
(3) ș oli profesio ale sau for are profesio ală are o feră u i el i i de alifi are
în domeniu agricol
6p
Ate ie! Do u e tul are atestă for area profesio ala a adultilor, tre uie să fie o ligatoriu u
ertifi at de alifi are e ise de u fur izor de for are profesio ală a adulților recunoscut de
Autoritatea Națio ală pe tru Califi ari sau un ertifi at de o pete țe emis de un centru de
evaluare si certificare a compete telor profesio ale o ti ute pe alte ăi de ât ele for ale, are
tre uie dease e ea să fie autorizat de Autoritatea Natio ala pe tru Califi ari. Î situația î are
soli ita tul este a sol e tul u ei for e de î ăță â t di siste ul ațio al de edu ație, în
do e iul agri ol, se a preze ta diplo a are să ateste a sol irea for ei de î ăță â t
orespu zătoare.
7. Pri ipiul e o o iei de apă pe tru proie tele are pre ăd i estiții de oder izare a
siste elor de irigații la i el de fer ă, pri prioritizarea i estițiilor are o du la
e o o ii ât ai ari de apă.
Proie tele are pre ăd i estiții de oder izare a siste elor de irigații la i el de fer ă
asigură î ur a u ei e aluari ex-ante posibile economii de apa de:
(1) peste 20%;
0p
(2) >10% –
%
0p
Datorită faptului ă î se torul zooteh i u se apli ă a est pri ipiu de sele ție, pu tajul este .
8. Principiul raselor autohtone
“oli ita tul își propu e pri proie t sau de o strează ă o ți e/ de i e/ dez oltă la i elul
exploata iei agri ole şi pre ede î
adrul do u e tației teh i o-e o o i e a a păstra şi
dez olta u leul de rase pe toată durata de i ple e tare a proie tului.Max. p
Î ederea al ulării pu tajului afere t a estui riteriu de sele ie, se a spe ifi a, î adrul
Studiului de fezabilitate, u ărul apetelor de a i ale de rasă autohto ă, dupa i ple e tarea
proie tului şi al ulul di e siu ii e o o i e SO afe tată a estora. De ase e ea se or
e ide ia î adrul prog ozelor e o o i o-fi a iare opera iu ile afere te.
Ate ie!
 Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat de origine
pe tru a i ale de rasă din Anexa 6 eli erat de Aso iații ale res ătorilor sau Orga izațiile
de a eliorare are î fii țează și o du registre ge ealogi e. Lista a estor orga izații și
aso iații se regăsește î A exa 6 la prezentul ghid. Rasele autohtone se regasesc in lista
Raselor i dige e di A exa .
 Pu tajul se a a orda proportio al î fu ie de po derea u ărului de a i ale pe tru
are se prezi tă ertifi ate, din total efectiv de animale.
 A est riteriu se apli ă tuturor tipurilor de i estiții oder izări sau i estiții oi .
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2.6

Valoarea

axi ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Pri “u ăsura . se a ordă fo duri era ursa ile î propor ie de 30% pâ ă la maximum 90%,
astfel:
I. Î azul fer elor a â d di e siu ea e o o i ă pâ ă la
.
SO:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile
și u a depăşi:
a. în cazul proiectelor care prevăd a hiziții si ple – maximum 500.000 euro, respectiv
100.000 euro pentru fermele mici;
b. î azul proie telor are pre ăd o stru ții – montaj – maximum 1.000.000 euro
pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul
vegetal și axi u
.
.
euro pe tru legu e î spații protejate sere și
sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul
zootehnic;
c. î azul proie telor are pre ăd rearea de la țuri ali e tare i tegrate la nivelul
exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru
fermele mici;
Ate ie!
Fer a i ă reprezi tă exploata ia agri olă a â d di e siu ea e o o i ă î tre
.
şi .
euro “O, aloarea produ iei sta dard.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata axi ă a spriji ului o i at u poate depăși 90% în cazul
fer elor i i și edii u di e siu ea pâ ă la
.
“O , respe ti
% î azul
fer elor a â d î tre
.
și
.
“O, în cazul:
a) I esti iilor realizate de ti erii fer ieri, u ârsta su
de a i, la data depu erii
ererii de fi a are așa u su t defi iți la art. al R UE r.
/
sau ei are
s-au stabilit în cei cinci a i a teriori soli itării spriji ului, în conformitate cu anexa II a R
1305); repectiv, fermieri care au accesat sM 6.1 sau pentru cei care s-au instalat prin
Măsura
PNDR
și se î adrează î ei i i a i a teriori soli itării
sprijinului.
b) Proiectelor integrate; are izează o i area a el puți două operațiu i are
i tră su i ide ța a el puți două ăsuri diferite, u a di tre ele fii d ăsura ,
și asigură a esul la fi a țare a a eluiași e efi iar,
c) Operațiu ilor spriji ite î adrul PEI;
Ate ție! A eastă ajorare a i te sității spriji ului era ursa il se a apli a doar
î azul soli ita ților are apli ă pe sM . . proie te e izează investitii similare
sM 4.1, şi u soli ita ilor pe ăsura . .
d) I estițiilor legate de operațiu ile pre ăzute la art.
Agro ediu și art.
Agri ultura e ologi ă di R UE r.
/
;
Î azul agri ulturii e ologi e art
o ți erea u ei i te sitati supli e tare de % pe tru
valoarea eligibila a proiectului este posibila doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este
ecologica (în conversie sau certificata),
În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda după u ur ează:
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1. doar pentru contravaloarea utilajelor usoare și a altor asemenea investitii utilizate in
cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului prin pachetele AGM 1, 2, 3 si 6; (Ex.: utilaje usoare
pentru cositul fanalui, imprastiere gunoi de grajd, platforme pentru gunoiul de grajd, grajduri,
atelaje pentru transport fan si gunoi de grajd etc.)
2. pentru întreaga valoare a proiectului numai în cazul in care peste 50% din terenul arabil
deți ut î adrul fer ei se află su u a gaja e t î derulare in cazul pachetelor 4, 5 si 7 (Culturi
erzi, Adaptare la efe tele s hi ărilor li ati e și tere urile arabile importante pentru gâsca cu
gât roșu ) cu conditia ca parcela de teren arabil care face obiectul acestui pachet sa reprezinte
mai mult de 50% din terenul apartinand aceleasi categorii de folosinta;
3. pentru contravaloarea investitiilor ce deservesc animalele ce fac obiectul pachetului nr.
8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea se obtine înmulțind procentul pe care îl
detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare
eligi ilă.
Ex. da ă rasele î peri ol de a a do reprezi tă 10% din total efective (exprimate in UVM), se
aplica acest procent la valoarea totala eligibila, si se acorda 20% procentuale suplimentare la
intensitate sprijin doar pentru a eastă cota de 10%.
Atentie! Î situația de ai sus, fie ă su t î depli ite u ulati ele două o diții i estiții
legate de operațiu i de agro ediu și agri ultură e ologi ă sau este î depli ită doar u a di tre
o diții, ajorarea i te sității se a fa e doar u %.
e) I estițiilor î zo e are se o fru tă u o strâ geri aturale și u alte o strâ geri
spe ifi e, e țio ate la art. R UE r.
/
;
majorare cu 20 puncte
pro edurale pe tru i esti iile realizate î tr-o exploata ie agri olă aflată î u a di
lo alită ile î dreptul ărora există e iu ea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3
la Ghidul Solicitantului.
Ate ie! Ferma de dimensiune medie reprezintă exploata ia agri olă u di e siu ea e o o i ă
î tre .
şi
.
euro “O aloarea produ iei sta dard.
II. În cazul fermelor având di e siu ea e o o i ă peste
.
SO:
Rata axi ă a spriji ului pu li era ursa il a fi de 30% și u a depăşi:
a. î azul proie telor are pre ăd a hiziții si ple – maximum 500.000 euro;
b. î azul proie telor are pre ăd o stru ții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru
se torul egetal, respe ti e axi u
.
.
euro pe tru legu e î spații protejate
sere și se torul zooteh i ;
c. î azul proie telor are pre ăd rearea de la țuri ali e tare i tegrate la nivel de
exploatație agri olă – maximum 2.000.000 euro;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata axi ă a spriji ului o i at u poate depăși 50% în cazul:
1. Proiectelor integrate; are izează o i area a el puți două operațiu i care
i tră su i ide ța a el puți două ăsuri diferite, u a di tre ele fii d ăsura ,
și asigură a esul la fi a țare a a eluiași e efi iar
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2. Operațiu ilor spriji ite î adrul PEI;
Ate ție! A eastă ajorare a i te sității spriji ului era ursa il se va aplica doar în cazul
soli ita ților are apli ă pe sM
. . proie te e izează i estitii si ilare sM . , şi u
soli ita ilor pe ăsura . .
3. I estițiilor î zo e are se o fru tă u o strâ geri aturale și u alte
constrângeri specifice, e țio ate la art. R UE r.
/
realizate î lo alită ile î
dreptul ărora există e iu ea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul
Solicitantului.
III. Î azul ooperati elor și grupurilor de produ ători – 50% intensitate spriji fără a depăși
axi u
.
.
euro i difere t de tipul i estiției;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare,
dar rata axi ă a spriji ului o i at u poate depăși %, î azul:
a. I estițiilor olective realizate de formele asociative ale fermierilor
ooperati e și grupuri de produ ători și a proie telor i tegrate;
majorare cu 20 puncte procedurale pentru proiecte depuse de acest
tip de soli ita t şi are izează o i area a el puți două
operațiu i are i tră su i ide ța a el puți două ăsuri diferite,
u a di tre ele fii d ăsura , și asigură a esul la fi a țare a
a eluiași e efi iar
b. Operațiu ilor spriji ite î adrul PEI;
Ate ție! A eastă ajorare a i te sității spriji ului era ursabil se va aplica doar în cazul
soli ita ților are apli ă pe sM
. . proie te e izează i estitii si ilare sM . , şi u
soli ita ilor pe ăsura 4.1.
c. I estițiilor legate de operațiu ile pre ăzute la art.
Agro ediu și
art. 29 (Agricultura ecologi ă di R UE r.
/
;
Î azul agri ulturii e ologi e art
o ți erea u ei i te sitati supli e tare de 20% pentru
aloarea eligi ilă a proiectului este posi ilă doar da ă întreaga exploatație a beneficiarului este
e ologi ă î o ersie sau ertifi ată), în cazul art 28 (Agromediu), se acorda după u
ur ează:
1. doar pentru contravaloarea utilajelor usoare si a altor asemenea investitii utilizate in
cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului prin pachetele AGM 1, 2, 3 si 6; (Ex.: utilaje usoare
pentru cositul fanalui, imprastiere gunoi de grajd, platforme pentru gunoiul de grajd, grajduri,
atelaje pentru transport fan si gunoi de grajd etc.)
2. pentru întreaga valoare a proiectului numai în cazul in care peste 50% din terenul arabil
deți ut î adrul fer ei se află su u a gaja e t î derulare i azul pa hetelor , si Culturi
erzi, Adaptare la efe tele s hi ărilor li ati e și tere urile ara ile i porta te pe tru gâs a u
gât roșu ) cu conditia ca parcela de teren arabil care face obiectul acestui pachet sa reprezinte
mai mult de 50% din terenul apartinand aceleasi categorii de folosinta;
3. pentru contravaloarea investitiilor ce deservesc animalele ce fac obiectul pachetului nr.
8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea se obtine inmultind procentul pe care il
detine nucleul de rase locale în pericol de abandon in total efective de animale, cu total valoare
eligibilă.
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Ex. da ă rasele în pericol de abandon reprezi tă 10% din total efective (exprimate in UVM, se
aplica acest procent la valoarea totala eligibila, si se acorda 20% procentuale suplimentare la
intensitate sprijin doar pentru a eastă cota de 10%.
Atentie! Î situația de ai sus, fie ă su t î depli ite u ulati ele două o diții i estiții
legate de operațiu i de agro ediu și agri ultură e ologi ă sau este î depli ită doar u a di tre
o diții, ajorarea i te sității se a fa e doar u %.
d. I estițiilor î zo e are se o fru tă u o strâ geri aturale și
u alte o strâ geri spe ifi e, e țio ate la art.
R UE r.
/
;
realizate î lo alită ile î dreptul ărora există e iu ea ANC ZM , ANC
SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului.
Î azul proie telor are i lud a ti ită i de pro esare la i elul fer ei, ratele spriji ului
apli a ile a iu ilor pri i d pro esarea şi o er ializarea produselor e u erate î A exa I la
Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respe ta i te sită ile ajutorului apli a ile
specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2)., respectiv 50% intensitatea
o tri u iei pu li e î azul soli ita ilor are i tră î ategoria IMM si % î azul elorlalte
intreprinderi. Aceste pro e te u se ajorează î
i i u ul di ele trei azuri I, II sau III
pre ăzute ai sus. Î a est se s se a o pleta ţuget şi Pla fi a iar supli e tar.
Ate ie! IMM-urile sunt intreprinderile care au numarul mediu de salariati, mai mic de 250 de
angajati si realizează o ifră de afa eri a uală etă de pâ ă la
ilioa e euro, e hi ale t î lei,
sau de i a ti e totale are u depăşes e hi ale tul î lei a
ilioa e euro, o for ulti ei
situa ii fi a iare apro ate. Pri a ti e totale se î elege a ti e i o ilizate plus a ti e ir ula te
plus heltuieli î a a s, o for legii
/
u odifi ările șI o pletările ulterioare .
Celelalte î trepri deri su t a ele î trepri deri are u î depli es u ulati o dițiile de
încadrare în IMM-uri.
Î azul pla tațiilor de struguri de asă, pe tru î treaga aloare eligi ilă a proie tului se or
respe ta plafoa ele axi e și i te sitățile spriji ului ai sus e țio ate. Co tri uția pri ată a
e efi iarului poate fi repreze tată par ial sau î totalitate, în fun ie de i te sitatea spriji ului şi
totalul alorii eligi ile a i esti iei, de o tri uția î atură. A easta reprezi tă su a osturilor
afere te î fii ării pla ta iei realizate în regie proprie, care vor fi evaluate, pe baza costurilor
standard fur izate de ătre ICDVV Valea Călugăreas ă și detaliate î fișa sM . , a a exa la
se țiu ea Su e și rate de spriji ”.
Ate ie! La ofi a area pu li ă a ordată î pro e tele e io ate ai sus tre uie să se adauge
o tri u ia pri ată a solicitantului are poate i lude și o tri uția î atură î azul î fii tării
pla tațiilor de struguri de asă .
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Capitolul 3
ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru
INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE
Pri ipiul de ază al fi a ării era ursabile este acela al ra ursării heltuielilor eligibile
efectuate suportate și plătite efe ti în prealabil de ătre beneficiar.
“oli ita ții ai ăror aso iați/ a țio ari ajoritari au a eastă alitate î două sau ai ulte
întreprinderi nu pot soli ita spriji ul fi a iar era ursa il, î a elaşi ti p, î adrul a eleiaşi
sub- ăsuri, pe tru a elași tip de i estiție. Poate fi eligi ilă ererea de fi a țare depusă de o
si gură î trepri dere, are are î o u u alte î trepri deri a elași a țio ar majoritar.
Precizari referitoare la notiunea de actionar majoritar: O persoa ă fizi ă/ persoa ă juridi ă are
este a ţio ar/ aso iat ajoritar î se sul deti erii pa hetului de a tiu i u ea ai are po dere
di totalul a ţiu ilor/ părţilor so iale di pu t de vedere al a ţiu ilor/ părţilor so iale î două sau
ai ulte so ietăţi u poate soli ita fo duri FEADR, î a elaşi ti p şi î adrul a eleaşi su ăsuri
pe tru a elaşi tip de i vestiţie, de ât î adrul u ei si gure so ietăți.
În cazul în care soli ita tul și/ sau i terpuși ai a estuia depu î a elași ti p ai ulte proie te
alăturate, î adrul a eleiași su - ăsuri, are for ează î preu ă u flux de produ ție și/sau
procesare unitar, proiectele sunt neeligile.
Solicitantul poate depune un alt proiect pe tru o i estiție alăturată are fa e parte di a elași
flux tehnologic/ oder izare u ai după fi alizarea proie tului depus a terior.
Ate ie! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1306/2013, nu
sunt eligibili beneficiarii care au creat î
od artifi ial o di iile e esare pe tru a e efi ia de
fi a are î adrul ăsurilor PNDR 2014-2020, o i â d astfel depăşirea i te sită ii spriji ului
financiar.
3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE
Dosarul Cererii de Fi a are o i e Cererea de Fi a are î so ită de a exele teh i e și
administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina
de internet www.afir.info.
Formularul standard al Cererii de Fi a are este preze tat î A exa la preze tul Ghid şi este
disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info.
NOTĂ
Este e esar să se respe te formatele standard ale anexelor „I di atori de o itorizare şi
„Fa tori de ris are fa parte i tegra tă di Cererea de Fi a țare, pre u și o ți utul acestora.
Se vor completa numai i for a iile i soli itate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi i i
al i fa tori de ris î afara elor i luşi î a exele e io ate mai sus ). Completarea elor două
anexe la ererea de fi a are este obligatorie.
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Ate ie! Cererea de Fi a are tre uie î so ită de a exele pre ăzute î
odelul standard. Anexele
Cererii de Fi a are fa parte i tegra tă di a easta. Depunerea se va realiza numai în sistem
electronic.
3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINAN ARE
Completarea Cererii de Fi a are, i lusi a a exelor a esteia, se a fa e o for
odelului
sta dard. Modifi area odelului sta dard eli i area, re u erotarea se iu ilor, a exarea
do u e telor suport î altă ordi e de ât ea spe ifi ată et . poate onduce la respingerea
Dosarului Cererii de Fi a are pe oti de e o for itate ad i istrati ă.
Cererea de Fi a are tre uie reda tată pe al ulator, î li a ro â ă. Dosarul Cererii de fi a are
va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.
Titlul documentului
Nr. Pagi ă de la..... pâ ă la.....
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Fi a are. Cererea de Finan are trebuie
o pletată î tr-un mod clar şi oere t pe tru a î les i procesul de evaluare a acesteia.
Î a est se s, se or fur iza u ai i for a iile e esare şi rele a te, are or pre iza odul î
are a fi ati s s opul proie tului, a a tajele e or rezulta di i ple e tarea a estuia şi î ce
măsură proie tul o tri uie la realizarea o ie ti elor progra ului.
Ate ie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1305/2013 pri i d spriji ul pe tru dez oltare rurală a ordat di Fo dul Europea Agri ol pe tru
Dez oltare Rurală, u odifi ările şi o pletările ulterioare, ale Regula e tului Co isiei CE r.
807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , u odifi ările
și o pletările ulterioare, şi, respe ti , ale Legislației Națio al de I ple e tare.
ţe efi iarul poate opta pe tru o i erea u ui a a s pri completarea ăsu ei orespu zătoare
din Planul financiar din cadrul Cererii de fi a are.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Fi a are, are posi ilitatea de a
soli ita o i erea a a sului ulterior se arii Co tra tului de Fi a are FEADR și u o di ia să u
depaşeas ă data depunerii pri ului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Co tra ta tă și atunci
când are avizul fa ora il di partea Autorită ii Co tra ta te pe tru o a hizi ie.
Avansul se recuperează la ulti a tra şă de plată.
3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE
Dosarul Cererii de Fi a are upri de Cererea de Fi a are o pletată și do u e tele ataşate
(conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Fi a are , vor fi scanate și depuse online.
Pe tru a depu e ereri de fi a țare o -li e, soli ita ții care nu au cont pe siteul www.afir.info, vor
trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl
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pot utiliza pentru încarcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși
pentru î ărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:
I. Accesarea site-ului AFIR
Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.
II. Autentificare
Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
și deconectare

. De ase e ea, se găsește și

un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
. După
înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să ur eze i stru țiunile din
respectivul mesaj pentru activarea contului creat.
III. Pregătire documente pentru î ăr are
După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în are utilizatorul a ur a pașii următori:
1. Completare date de identificare ale solicitantului:
- Nume și prenume solicitant/Denumire solicitant
- Titlul proiectului
- CNP/ CUI solicitant
- Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului
2. Completarea Sesiunii și a sub- ăsurii pe are se dorește depunerea proiectului
În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista dispo i ilă sesiunea, li ita ia şi
sub- ăsura orespu zătoare. l. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de
încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico-administrative.
IV. Î ăr area Cererii de Fi a țare, a anexelor tehnice și administrative.
Su t dispo i ile ur ătoarele se iuni :
1. Î ărcarea formularului Cerere de Finanțare
La î ărcarea Cererii de Finanțare or a ea lo o serie de alidări în scopul de a ajuta
solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:
a. for ularul Cererii de Fi a are trebuie să fie redactat electronic.
b. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Fi a țare, publicată pentru sesiunea
repectivă.
c. de u irea fisierelor u tre uie sa o ti a ara terele spe iale ~ " # % & * : < > ? /
\{|}
d. Este obligatorie completarea câmpurilor:
- CNP/CUI solicitant
- Statut juridic solicitant
- Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:
- BI/CI/Pașaport
 Serie
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 Număr
- Data eliberării
- Data valabilității
- E-mail reprezentant legal
- Amplasare proiect Regiune –Județ
- O ie ti i estiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Co u ă/ Sat
- Î fu ție de i for ațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi
tipul de i esti ie, u o stru ii o taj sau fără o stru ii o taj, se va
sta ili Ofi iul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de
Depu ere Cerere de Fi a țare, în SPCDR.
e. Î ărcarea formularului Cererii de Finantare completat, semnat, şta pilat şi
scanat.
2. Î ărcare docu e te a exate Cererii de Fi a țare
Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fii d de tip asi ro . Validări
pri i d for atul fișierelor ce urmează a fi î ăr ate:
a. Fisierele trebuie să fie în format .pdf scanate o rezoluție de minim 200dpi.
3. Î ărcare Alte documente
În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a î ărca și alte documente justificative
ale proiectului. După realizarea pașilor de ai sus, utilizatorul a a ționa butonul de
Upload, iar la fi alizarea î ăr ării, acesta va pri i u
esaj de o fir are, da ă toate
fișierele au fost î ărcate cu succes.
După î ăr area u su es a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se
or regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu
startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea
expertului care va verifica ererea de fi a are.
Alocarea bonurilor de ordine se va realiza pri ge erarea u ei se e țe unice pe sesiune.
Ate ție! pentru a preveni respingerea Cererii de Fi a țare ca urmare a descoperirii unor
erori de for ă î o pletarea Cererii de Fi a țare, solicitantului are responsabilitatea
î ăr ării u ei ereri de fi a țare î are i for ația să fie o pletă și o for ă u
realitatea.
După depunerea proie telor, pe tru soli ita ți, su t dispo i ile
„Vizualizare , „Statusuri .

u ai a țiunile

Pe tru ererile de fi a țare a ăror î ăr are o -line prin intermediului portalului AFIR se
realizează după ora . , ter e ul pri i d erifi area o di iilor de ad itere se derulează di
ziua ur ătoare. În ultima zi de depunere a li ita iei lu are, î ăr area o li e se realizează pâ ă
la ora 16.00.
Dosarul Cerererii de Fi a are a fi pagi at și opisat, cu toate paginile numerotate manual în
ordi e de la la î partea dreaptă sus a fie ărui do u e t, u de este u ărul total al
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paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.
Fie are pagi ă a purta şta pila solicitantului.
Piesele dese ate are depăşes for atul A , se pot ataşa sal ate dire t î for at .pdf, la are se
va adaugă de lara ia proie ta tului pri i d o for itatea u pla şele originale din Cererea de
Fi a are.
3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE
Verificarea cererilor de finan are se face la:
o OJFIR pentru proiecte fără C+M;
o CRFIR pentru proiecte cu C+M;
1 Î adrarea ererii de fi a are î fu ie de pres ori g
Cererea de finan are este admisă pentru verificarea eligi ilității și a criteriilor de selec ie, în
cazul în care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egală cu
pragul de calitate al lu ii î are a depus ererea de fi a țare;
Cererea de finan are ră â e î așteptare pâ ă â d pragul autoe aluării atinge nivelul pragului de
alitate î a ord u pragurile sta ilite î a u țul de li itație.
. Verifi area eligi ilită ii ererii de fi a are
Verifi area eligi ilită ii teh i e și fi a iare o stă î :
 erifi area eligi ilită ii soli ita tului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate;
 verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 erifi area studiului de feza ilitate și a tuturor do u e telor a exate.
Ate ie! Age ia pentru Fi a area I esti iilor Rurale îşi rezer ă dreptul de a solicita documente
sau i for a ii supli e tare da ă, pe par ursul erifi ărilor și implementării proiectului, se
o stată de ătre AFIR ă este e esar. I for a iile suplimentare se vor solicita de către exper ii
evaluatori în sistem on-line, iar raspunsul va fi transmis on line.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informa ii suplimentare su t ur ătoarele:
1. în cazul în care documentul tehnic (Studiul de Fezabilitate o i e i for a ii insuficiente
pentru clarificarea unui criteriu de eligi ilitate sau există i for a ii o tradi torii î
interiorul lui, ori, fa ă de ele e io ate î Cererea de Fi a are. În caz de suspiciune se
poate soli ita extras de Carte fu iară şi pentru cazurile în care nu este obligatorie
depunerea acestui document.
2. în cazul în care a izele, a ordurile, autoriza iile au fost eli erate de ătre autorită ile
emitente într-o for ă are u respe tă proto oalele î heiate î tre AFIR și i stitu iile
respective.
3. în cazul în care î ugetul i di ati i lusi de izele fi a iare şi de izele pe o ie t există
difere e de al ul sau î adrarea ategoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este
fa ută ore t.
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Nu este per isă î adrarea î su ap. . Co stru ii şi i stala ii, atât a unor cheltuieli eligibile cât
şi a unor heltuieli eeligi ile, fără a se detalia î de izele pe o ie t lu rările orespu zătoare
spa iilor/ i stala iilor e se or exe uta.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.
În cazul Cererilor de Fi a are erifi ate pri so daj la AFIR – nivel central, informatiile
suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 și pct.3.
Î azul î are restul do u e telor di Cererea de Fi a are u su t în conformitate cu forma
erută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de fi a ţare , Cererea de finan are a fi
de larată eeligi ilă.
3. Verificarea pe teren a cererilor de fi a are
Verificarea pe teren se realizează de către e titatile are i stru e tează ererea de fi a are, şi
u ai pe tru proie tele are izează oder izări ale fer ei, respe ti :
 OJFIR – pentru Cererile de Finan are fără o stru ii o taj;
 CRFIR – pentru cererile de finan are u o stru ii o taj;
“ opul erifi ării pe tere este de a controla datele și i for a iile upri se î a exele teh i e și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea
anumitor riterii de eligi ilitate pe aza do u e telor etapa erifi ării administrative) cu
realitatea, pe tru a se asigura de ore titudi ea răspu surilor.
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efe tuată de ătre
OJFIR/ CRFIR, acesta poate o testa rezultatele erifi ării. Co testația va fi depusă on-line în
maxim 3 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren la OJFIR-ul la care a depus Cererii de Fi a țare,
numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al repreze ta tului legal a e ionat
observatii în formularul E3.8 – Fişa de verifi are pe tere . În acest caz se va face o nouă vizită pe
teren de către un alt OJFIR/ CRFIR.
4. Verifi area riteriilor de sele ție
Î ur a a estor erifi ări pot exista trei situa ii:
 proiectul este neeligibil;
 proie tul este eligi il şi a a ea u pu taj pragul de alitate lunar.
 proie tul este eligi il şi a a ea u pu taj < pragul de alitate lunar
. Sele ia proie telor
“u ăsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alo area fi a iară pu li ă a su ăsurii
aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de selectie, criteriile de
departajare şi pragul i i
su t realizate la i itiati a AM PNDR u o sultarea prela ila a
Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuala continua se face un ANUN DE LANSARE
A LICITA IEI în care se vor prezenta: alocarea anuala corespunzatoare domeniilor de interventie,
intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim si pragurile de calitate lunare.
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Soli ita ții/ e efi iarii la depu erea proie tului o pletează i Cererea de Fi a tare â pul
aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring).
Depu erea o ti ua a proie telor î adrul sesiu ii a uale se opreşte î ai te de ter e ul li ită,
atu i â d aloarea pu li ă totală a proie telor depuse a â d u pu taj esti at
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective
aju ge la i elul alo ării sesiu ii a uale.
Toate proiectele depuse într-o lu ă ale daristi ă, e au pu tajul ai are sau egal de ât pragul
de alitate orespu zator lu ii respe ti e, or fi e aluate de ătre AFIR. Celelalte proie te or fi
e aluate î lu ile ur ătoare, atu i â d pu tajul esti ati autoe aluare/pre-scoring) va deveni
ai are sau egal u pragul de alitate orespu zator lu ii respe ti e, și or i tra î o petiție u
proiectele depuse în lunile respective.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator
lunii respective se va întocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care
soli ita tii şi-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul
sta ilit de AFIR, a d a eştia or i tra î pro esul de sele ie i raportul de sele tie fi al.
“ele tia proie telor se fa e î ordi ea des res ătoare a pu tajului de sele ie i adrul alo arii
dispo i ile pe tru sele ia lu ară e reprezi tă difere a di tre alo area a uală şi aloarea pu li ă
totală a proie telor sele tate pri rapoartele de sele ie lu are a terioare si se desfăşoară disti t
pe tru ele dire ții, și a u e egetal, zooteh i , fer a de fa ilie și zo a o ta a. Î azul
proie telor u a elaşi pu taj, departajarea a estora, se fa e î fu ie de aloarea eligi ilă a
proie tului, expri ată î euro, î ordi e res ătoare.
In termen maxim de 37 zile lucratoare de la sfarsitul lunii respective, termen ce se poate prelungi
uî ă
de zile lu rătoare da ă su t î e aluare proie te pe două sau mai multe sub- ăsuri, se
publica raportul de selectie lunar pe site-ul AFIR, iar e efi iarii au la dispozi ie
zile lu rătoare
pe tru a depu e o testa ii u pri ire la rezultatul sele ției la sediile OJFIR.
Dupa expirarea termenului de depunere a co testațiilor, AFIR a pro eda la sele ția proie telor u
punctajul total mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care s-a
î to it u raport de sele ție lu ar și are u au depus o testații, iar proie tele eligi ile u
punctajul total mai mic decât ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a întocmit un
raport de sele ție lu ar or ră â e î așteptare și or i tra î o petiție u proie tele depuse
ulterior.
Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea raportului de
contestatii pe pagina de internet al AFIR, solicitantii sunt notificati in 3 zile lucratoare de la
pu li are. După pu li area raportului lu ar de o testa ii i
axi
zile lu ratoare de la
expirarea termenului de depu ere a o testatiilor, ter e e se poate prelu gi u î ă
de zile
lu rătoare da ă su t î a aliză o testații pe două sau ai ulte su - ăsuri, AFIR a pro eda la
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sele ia proie telor u pu tajul total ai are sau egal de at pragul de alitate aferent ultimei
luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar, iar proiectele cu punctajul total mai mic
decât ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor
ră â e î aşteptare şi or i tra î o peti ie u proie tele depuse ulterior.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de
finantare.
Atentie!
Soli ita ții or putea să redepu ă o si gură dată proie tul î
u ai după retragerea î preala il a a estuia.

adrul u ei sesiu i a uale continue

3.2 CONTRACTAREA FONDURILOR
După apro area Raportului de sele ție î are su t i luse proie tele apro ate pe tru fi a are,
AFIR otifi ă ţe efi iarul pri i d De izia de “ele ie pri do u e tul „Notificarea beneficiarului
privi d sele tarea Cererii de Fi a țare și se area Co tra tului de Fi a ţare .
Ate ție! Î ederea se ării o tra tului de fi a are, î ter e de maxim 5 zile lu rătoare de la
primirea Notifi ării privi d sele tarea ererii de finantare, solicitantul se va prezenta la sediul OJFIR
azul proie tor fără C+M /CRFIR azul proie telor u C+M u un exemplar original al dosarului
Cererii de Fi a țare şi a do u e telor a exe pe suport de hârtie, o for do u e ta iei depuse
on - li e, are a ră â e la OJFIR/CRFIR. Pe tru o fru tarea do u e telor opie depuse atât pe
suport de hartie, ât și o -li e, se a preze ta totodată și dosarul upri zâ d do u e tele î
original.
Î ur a depu erii la AFIR a Cererii de Fi a tare și a do u e telor solicitate la contractare, pe
suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, da ă î ur a erifi ării a estora u
su t î depli ite o dițiile de eligi ilitate.
În cazul cererilor de finantare depuse pe suport de hârtie, se va prezenta doar dosarul cuprinzând
documentele în original, pentru confruntarea documentelor depuse în copie.
Solicitantul are de ase e ea o liga ia de a depu e la Autoritatea Co tra ta tă OJFIR/ CRFIR
ur ătoarele do u e te, u ara ter o ligatoriu î
axi
lu i de la data pri irii otifi ării:
1. Do u e te are do edes apa itatea şi sursa de ofi a are a i esti iei e ise de o
i stitu ie fi a iară în original (extras de cont si/ sau contract de credit) în termen de
maxim 90 de zile de la primirea notifi ării pri i d sele tarea ererii de fi a are; “e a
depu e totodată și u do u e t de la i stituția fi a iară u datele de ide tifi are ale
a esteia și ale o tului afere t proie tului FEADR de u irea, adresa i stituției fi a iare,
codul IBAN al contului î are se derulează operațiu ile u AFIR și azierul judi iar al
responsabilului legal, în original;
2. Certifi ate are să ateste lipsa datoriilor resta te fis ale şi so iale, e ise de Dire ia
Ge erală a Fi a elor Pu li e și de pri ăriile pe raza ărora îşi au sediul so ial și pu te de
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lu ru u ai î azul î are soli ita tul este proprietar asupra i o ilelor şi, da ă este
azul, grafi ul de reeşalo are a datoriilor ătre ugetul o solidat.
3. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare di tre AFIR şi AN“V“A
publicat pe pagina de internet www.afir.info.
4. Do u e t e is de DSP județea conform protocolului de colaborare privind constatarea
o for ită ii proie tului u o di iile de igie ă şi să ătate pu li ă pe tru u ită ile supuse
a izării sa itare, o for legisla iei î igoare, sau Notifi are pri i d o for itatea proie tului
u o di iile de igie ă și să ătate pu li ă, sau Notifi are ă i esti ia u fa e o ie tul e aluării
o di iilor de igie ă.
5.Acord de mediu fără studiu de i pa t î azul proie telor are u e esită e aluarea
impactului asupra mediului (da ă tipul proie tului i pu e .
6. Proiectul tehnic, î soțit de grafi ul de realizare a i estiției, î azul î are i estiția se
realizează pe aza a estuia se a depu e î ederea a izării de ătre CRFIR î ter e de axi
lu i, respe ti î
axi
lu i de la pri irea otifi ării, î situațiile î are există o testații
sau litigii pri i d pro edura de a hiziții de ser i ii de proiectare.
Î ederea a izării Proie tului Teh i , ă rugă sa preze tati atașat u ta el e tralizator u
diferentele fizice/valorice între SF-PTh și ugetul proie tului/de izul ge eral/de izele pe
o ie te î lei și euro, u alorile a tualizate se ate și șta pilate de repreze ta tul legal și
proie ta t, pre u și prog ozele e o o i e î azul odifi arii alorii totale a i estiției.
Î

ur a a izării Proie tului Teh i , Autoritatea Co tra ta tă a pro eda la î heierea
o tra tului de fi a țare. De ase enea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP
(cazul beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR a a u ului pe tru derularea pro edurilor de
a hizi ii.
7. Acordul de mediu î so it de “tudiu de i pa t î azul proie telor are e esită e aluarea
impactului asupra mediului (î ter e de lu i de la pri irea otifi ării pri i d sele tarea
ererii de fi a țare, respe ti după se area o tra tului de fi a țare u AFIR.
Ate ție! Î azul î are dovada ofi a ţării se ertifi ă de ătre e efi iar prin extras de cont,
a esta va preze ta adresă e isă de i stituția fi a iară privi d blocarea într-un cont special al
proiectului, a % di su a repreze tâ d ofi a țarea privată a i vestiției și are va fi utilizată
ex lusiv î s opul derulării proie tului. Su ele lo ate vor fi purtătoare de do â zi la ivelul
oge iat de e efi iar u a a, do â zile a u ulate, da ă este azul, ur â d a fi utilizate
exclusiv pentru implementarea proiectului Aceste sume vor fi deblocate numai pe baza
i stru țiu ilor beneficiarilor, confirmate de AFIR.
Proiecte care necesită depu erea A ordului de ediu:
Î azul î are soli ita tul prezi tă, la depu erea Cererii de Fi a țare, u ai do ada De izia
etapei de e aluare i i ială ă a i i iat pro edura de o i ere a a ordului de ediu, după
erifi area eligi ilită ii şi sele tarea proie tului, a esta u se o tra tează pâ ă la depu erea
a ordului de ediu la sediul Autorita ii Co tra ta te.
Durata maxi ă î are proie tul ră â e î aşteptare este de 3 luni, u o diția depu erii de ătre
beneficiar a documentelor obligatorii.
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Prin urmare, Autoritatea Co tra ta tă va î heia o tra tul de fi a țare în cazul beneficiarilor
care au prezentat acordul de mediu în termen de 3 luni de la primirea Notifi ării privi d sele area
ererii de fi a țare, ur â d a î ter e de axi
lu i să depu ă și studiu de evaluare a
i pa tului asupra ediului, su sa țiu ea rezilierii o tra tului de fi a țare.
În caz de epreze tare a do u e telor de ătre Be efi iar, în termenele precizate în Notificarea
de sele tie respe tiv, lu i sau lu i sau î azul î are a esta se regăseşte î registrat î
evide ţele AFIR u de ite sau ereguli, Age ţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de
fi a ţare.
Nedepu erea do u e telor o ligatorii î ter e ele pre ăzute
o tra tului de fi a are!
Mai ult, î azul edepu erii de ătre soli ita ți a do u e telor e
tehnic si do ada ofi a tarii sau a ordul de ediu* da ă este azul
î upri sul otifi ării, do u e te soli itate î ederea î heierii
a eștia or fi restri tio ati de a e efi ia de fi a tare FEADR ti p de

o du e la

eî heierea

țio ate ai sus proie tul
î ter e ele e țio ate
o tra tului de fi a tare,
an de la notificare.

Important! Î
azul i esti iilor are se realizează pe aza proie tului teh i , î heierea
o tra tului de fi a are se a realiza pe aza ugetului rezultat î ur a a izării a hizi iei
serviciilor de proiectare.
Ate ie! Durata de exe u ie a o tra tului de fi a are este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru
proie tele are pre ăd i esti ii u o stru ii o taj şi/sau adaptarea la sta darde.
Durata de exe u ie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investi ii
are i lud a hizi ii si ple de u uri/ utilaje, i stala ii, e hipa e te și dotări oi, de ijloa e de
transport specializate.
Duratele de exe uție pre ăzute ai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil
al AFIR şi cu aplicarea pe alităților spe ifi e e efi iarilor pu li i sau pri ați, pre ăzute î
o tra tul de fi a țare, la aloarea ră asă, u ex epția i estițiilor are pre ăd adaptarea la
sta dardele europe e, az î are a eastă prelu gire u poate depăşi ter e ul de grație legal
impus pentru adaptarea la standarde.
Duratele de exe uție pre ăzute ai sus, se suspe dă, î situația î are pe par ursul i ple e tării
proie tului se i pu e o ți erea, di
oti e ei puta ile e efi iarului, de a ize/ a orduri/
autorizații, după az, pe tru perioada de ti p e esară o ți erii a estora.
Co tri u ia pu li ă se re uperează da ă î ter e de i i a i, de la efe tuarea plă ii fi ale ătre
e efi iar, a ti ele orporale și e orporale rezultate di i ple e tarea proie telor ofi a țate
di FEADR fa o ie tul u eia di ur ătoarele situa ii:
a) î etarea sau delo alizarea u ei a ti ită i produ ti e î afara zo ei izate de PNDR
, respe ti de riteriile î aza ărora proie tul a fost sele tat și o tra tat;
b) o odifi are a proprietă ii asupra u ui ele e t de i frastru tură are dă u a a taj
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c) o odifi are su sta ială are afe tează atura, o ie ti ele sau o di iile de realizare şi
care ar determina subminarea obiectivelor ini iale ale a estuia;
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d) realizarea u ei a ti ități eeligi ile î
adrul i estiției fi a țată di fo duri
nerambursabile.
Pre izări referitoare la dura de vala ilitate şi de o itorizare a o tra tului de fi a ţare
Durata de valabilitate a contractului de fina are upri de durata de exe u ie a o tra tului, la
are se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ulti ei plă i efe tuată de Autoritatea
Co tra ta tă.
Pre iză
ă, î azul u ei opera iu i o stâ d î i esti ii î i frastru tură sau produ ie,
contri u ia pu li a se re uperează da ă, î ter e de
a i de la efe tuarea plă ii fi ale ătre
e efi iar, a ti itatea de produ ie î auză este delo alizată î afara U iu ii Europe e, u
ex ep ia situa iei î are e efi iarul este u IMM, pe tru are ter enul de recuperare este de
7 ani.
La depu erea ererii de fi a țare, soli ita tul își va da a ordul î eea e privește pu li area pe
site-ul A.F.I.R. a datelor de o ta t de u ire, CUI, adresă, telefo , de u ire/valoare proie t .
PRECI)ĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Pe tru ţe efi iarul are a optat pe tru a a s î ederea de arării i esti iei î for ularul Cererii
de Fi a are, AFIR poate să a orde u a a s de axi
% di aloarea eligi ilă era ursa ilă.
Avansul poate fi solicitat de benefi iar pâ ă la depu erea pri ei Cereri de plată.
ţe efi iarul pri at poate pri i a a sul u ai după a izarea u ei pro eduri de a hiziții de ătre
AFIR.
Pe tru plata î a a s a heltuielilor eligi ile era ursa ile, e efi iarul este o ligat să depu ă o
gara ie fi a iară, are să a opere su a soli itată î a a s î pro e t de
%, eli erată de ătre
o i stitu ie fi a iară a ară sau e a ară î s risă î Registrul “pe ial al ţă ii Na io ale a
Ro â iei o for legislației î igoare, sau poli ă de asigurare eli erată de o so ietate de
asigurări, autorizată potri it legislației î igoare. Gara ia fi a iară se depu e odată u Dosarul
Cererii de Plată a A a sului.
Gara ția afere tă ava sului tre uie o stituită la dispoziția AFIR pe tru o perioadă de timp mai
are u
zile ale daristi e față de durata de exe uție a o tra tului și va fi eli erată î azul
î
are AFIR o stată ă su a heltuielilor reale efe tuate, are orespu d o tri uţiei
fi a iare a U iu ii Europe e şi o tri uţiei pu li e aţio ale pe tru i vestiţii, depăşeşte su a
avansului.ţe efi iarul tre uie să justifi e a a sul pri itde la Autoritatea Co tra ta tă pe aza
do u e telor justifi ati e soli itate de AFIR o for I stru iu ilor de plată, A exa V la
Co tra tul de Fi a are pâ ă la expirarea duratei de realizare a i esti iei pre ăzute î o tra tul
de fi a țare, respe ti la ulti a tra șă de plată. .
ţe efi iarul are a î asat de la Autoritatea Co tra ta tă plata î a a s şi soli ită prelu girea
perioadei axi e de exe u ie apro ate pri
o tra tul de fi a are, este o ligat î ai tea
soli itării prelu girii duratei de exe u ie i i iale a o tra tului să depu a la Autoritatea
Co tra ta tă do u e tul pri
are do edește prelu girea ala ilității “ risorii de Gara ție
ţa ară/Ne a ară, poli ă de asigurare are să a opere î treaga perioada de exe u ie soli itată la
prelungire.
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ATENȚIE!
AFIR efe tuează plata ava sului î
i stituție a ară.

o tul e efi iarilor, des his la Trezoreria Statului sau la o

Pre izări referitoare la odifi area Co tra tului de fi a ţare
 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de
exe u ie a a estuia sta ilită pri o tra t şi u poate a ea efe t retroa ti .
 Orice modificare la contract se va face cu a ordul a elor păr i o tra ta te, u ex ep ia
situa iilor î are i ter i
odifi ări ale legisla iei apli a ile fi a ării era ursa ile, â d
Autoritatea Co tra ta tă a otifi a î s ris ţe efi iarul u pri ire la a este odifi ări, iar
Beneficiarul se o ligă a le respe ta î to ai.
 ţe efi iarul poate efe tua odifi ări teh i e şi fi a iare, î se sul realo ărilor î tre li iile
ugetare, da ă a estea u s hi ă s opul pri ipal al proie tului, și u afe tează
fu țio alitatea i estiției, riteriile de eligi ilitate și sele ție pe tru are proie tul a fost
sele tat și o tra tat iar odifi area fi a iară se li itează la tra sferul de axi
% di
su a î s risă i i ial î adrul ugetului î tre apitole ugetare de heltuieli eligi ile și fără
diminuarea alorii totale eligi ile a proie tului, u otifi area preala ilă a Autorității
Co tra ta te, fără a fi î să e esară a e darea Co tra tului de Fi a are pri a t
adi io al.
 ţe efi iarul a preze ta u raport de progres al i estiției, î azul soli itării de odifi are
a o tra tului de fi a are pri a t adi io al sau la soli itarea Autorită ii Co tra ta te.
A esta a respe ta for atul tip ataşat la Co tra tul de Fi a are, pri are se or raporta
a ti ită ile desfăşurate î perioada de i ple e tare, stadiul realizării i di atorilor,
rezultatele par iale/fi ale o i ute la o e tul raportării.
Important!
“oli ita tul/ţe efi iarul tre uie să depu ă di proprie i ițiati ă toate eforturile pe tru a lua
u oşti tă de toate i for ațiile pu li e referitoare la ăsura/su - ăsura di PNDR
-2020/
schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 –
î ederea sele tării
pe tru fi a țare şisă u oas ă toate drepturile şi o ligațiile pre ăzute î o tra tul de fi a țare
înainte de semnarea acestuia.
Î azul o statării u ei ereguli u pri ire la î heierea ori exe utarea Co tra tului, i lusi î
azul î are e efi iarul este de larat î stare de i apa itate de plată sau a fost de la şată
pro edura i sol e ei/fali e tului, pre u şi î situa ia î
are Autoritatea Co tra ta tă
o stată ă ele de larate pe proprie răspu dere de e efi iar, pri repreze ta ii săi, u
orespu d realită ii sau do u e tele/autoriza iile/a izele depuse î ederea o i erii fi a ării
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu
orespu d realită ii, Autoritatea Co tra ta tă poate î eta ala ilitatea Co tra tului, de pli
drept, printr-o otifi are s risă adresată e efi iarului, fără pu ere î î târziere, fără i io altă
for alitate şi fără i ter e ia i sta ei jude ătoreşti.
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Î a este azuri, e efi iarul va restitui i tegral su ele pri ite a fi a ţare era ursa ilă,
î preu ă u do â zi şi pe alităţi î pro e tul sta ilit o for dispoziţiilor legale î vigoare, şi î
o for itate u dispoziţiile o tra tuale.
Pri ex epție, î situația î are eî depli irea o ligațiilor o tra tuale u este de atură a
afe ta o di iile de eligi ilitate şi sele ie a proie tului, re uperarea spriji ului fi a iar se va
realiza î
od proporțio al u gradul de eî depli ire.
A terior î etării Co tra tului de Fi a tare, Autoritatea Co tra ta tă poate suspe da o tra tul
şi/sau plă ile a o ăsură de pre au ie, fără o a ertizare preala ilă.
. ACHI)IȚIILE
Beneficiarul (privat/ pu li a ărui i esti ie upri de achizitii simple este o ligat să fi alizeze
pro edura de a hiziții si ple și să depu ă la OJFIR î
axi
lu i, dosarele de a hizi ii, î ederea
a izării si o tra sa de plata î
axi de 6 luni de la data se ării Co tra tului de Fi a are.
Beneficiarul (privat/ pu li a ărui i esti ie upri de o stru ii o taj este o ligat să fi alizeze
pro edura de a hiziții și să depu a dosarele de a hiziții la CRFIR î ederea a izării, î ter e de
maxim 6 luni și o tra șă de plată î ter e de axi 1 lu i de la data se ării o tra tului de
fi a țare, î azul proie telor pe tru a hiziții o plexe și î azul proie telor e pre ăd pla tarea
de spe ii pere e agri ole și forestiere.
Ter e ele pre ăzute ai sus u pri ire la derularea și a izarea dosarelor de a hiziții se suspe dă
pâ ă la axi u
lu i pe tru a hizițiile si ple și pâ ă la axi u
lu i pe tru a hizițiile
o plexe, pe tru soluțio area o testațiilor sau a e e tualelor litigii. I a est se s eneficiarul
are obligatia de a anunta in scris si de a prezenta documente justificative entitatii contractante cu
privire la situatia litigiilor sau contestatiilor in care este implicat, caz în care aceste termene se pot
prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata pe alităților pre ăzute î o tra tul de fi a țare.
Pre iză ă ter e ele spe ifi ate ai sus su t IMPERATIVE, eî adrarea î a este ter e e a
conduce la încetarea o tra tului de fi a are.
Beneficiarul (privat/ pu li a ărui i esti ie upri de o stru ii o taj, u poate de ara
exe u ia lu rărilor fără a izul fa ora il pri i d erifi area proie tului teh i e se a realiza
inaintea incheierii contractul de finantare.
Nefi alizarea pro edurilor de a hiziții î
o tra tului de fi a țare.

ter e ele

e țio ate poate onduce la încetarea

Pe tru i estițiile are pre ăd o stru ții o taj, pu li area î “EAP sau pe site-ul AFIR a
a hizițiilor se a efe tua î aza proie telor teh i e de exe uție a izate î preala il de AFIR.
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A hiziție si plă – reprezi tă do â direa, î ur a apli ării u ei pro eduri de li itație, respectiv de
sele ție de oferte / o for
azei prețuri de referi ță, pu li ată pe site-ul AFIR, de ătre
e efi iarul privat al fi a țării pri PNDR a u or u uri u ar fi tra toare, ași i, utilaje și
i stalații teh ologi e fără o taj și servi ii, pre u
el de o sulta ță, da ă este azul, pri
atri uirea u ui o tra t de a hiziție.
Ate ţie! Pe tru î heierea o tra telor u fir ele de o sulta ţă puteţi o sulta Modelul de
Contract de Prestări Servi ii Profesio ale de Spe ialitate, pre u şi Re o a dări î vederea
î heierii o tra telor de prestări servi ii de o sulta ţă şi/sau proie tare, publicate pe pagina
ofi ială AFIR la se ţiu ea: I for aţii Ge erale >> Rapoarte şi Liste >> Listă fir e de o sulta ţă.
Aceste documente au u ara ter orie tativ, părţile avâ d li ertatea de a i lude î o tra tul pe
are îl veţi se a lauzele ele ai potrivite şi adaptate servi iilor vizate de respe tivele o tra te.
A hiziție o plexă are prevede o stru ții o taj – reprezi tă do â direa, î ur a apli ării u ei
pro eduri de li itație, , respe tiv de sele ție de oferte de ătre e efi iarul fi a țării pri PNDR a
u or u uri u ar fi utilaje și i stalații teh ologi e u o taj și/ sau lu rări de o stru ții și
i stalații și servi ii pri atri uirea u ui o tra t de a hiziție.
Ate ie! La sesizarea oti ată și susți ută u do ezi a u ui e efi iar/ o tra tor u fi a țare di
FEADR, u pri ire la o sulta ții/ contractorii/ beneficiarii a estuia are u se a hită de o ligațiile
o tra tuale, u ex epția azurilor de forță ajoră, AFIR/ MADR, după o erifi are preala ilă și î
aza u ui a t ad i istrati de o statare, poate să i ludă și să fa ă pu li e i for ațiile despre
a eștia î Lista o sulta ților/ contractorilor/ e efi iarilor are u își respe tă o ligațiile
contractuale.
I for ații pri i d o sulta ții, o tra torii și e efi iarii spriji ului fi a iar ea ursa il are u
își respe tă o ligațiile o tra tuale or putea fi o sultate pe site-ul oficial al AFIR.
Î

o textul derulării a hizi iilor pri ate, conflictul de interese se defineste prin:
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ o isiile de e aluare și oferta ti:
A tio ariatul e efi iarului pâ ă la proprietarii fi ali), reprezentantii legali ai acestuia,
membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de
ad i istrație et și e rii o isiilor de e aluare:
a. deți a țiu i di apitalul su s ris al u uia di tre oferta ți sau su o tra ta ți;
b. fa parte di stru turile de o du ere repreze ta ți legali, ad i istratori, e ri
ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti;
c. su t î relație de rude ie pâ ă la gradul IV sau afi u persoa e aflate î situațiile
de mai sus.
B. Conflictul de interese intre ofertanti:
A țio ariatului oferta ților pâ ă la proprietarii fi ali , repreze ta ții legali, e rii î
stru turile de o du ere ale e efi iarului o silii de ad i istrație etc):
a. Deți pa hetul ajoritar de a țiu i la elelalte fir e parti ipa te pe tru a eeași
a hiziție OUG /
;
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b. Fa parte di stru turile de o du ere repreze ta ți legali, ad i istratori, e ri
ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
c. “u t î relație de rude ie pâ ă la gradul IV sau afi u persoa e aflate î situațiile
de mai sus.
Nerespe tarea de ătre e efi iarii FEADR a I stru iu ilor pri i d a hizi iile pri ate -a exă
la contractul de finan are atrage eeligi ilitatea heltuielilor afere te a hizi iei de ser i ii,
lu rări sau u uri.
Pe par ursul derulării pro edurilor de a hizi ii, la adoptarea ori ărei de izii, tre uie a ute
î edere ur ătoarele pri ipii:
d. Nediscriminarea;
e. Tratamentul egal;
f. Re u oaşterea re ipro ă;
g. Tra spare a;
h. Propor io alitatea;
i. Efi ie a utilizării fo durilor;
j. Asu area răspu derii.
Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, De lara ia de eşalo are a depu erii Dosarelor Cererilor
de Plată î
axi
de zile de la a izarea pri ului dosar de a hizi ie ex eptâ d dosarele de
servicii).
I azul i are e efi iază de a a s, e efi iarul poate de ase e ea să depu ă la OJFIR/CRFIR
Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata in maxim 30 de zile de la avizarea
primului dosar de achizitie (inclusiv dosarele de servicii).
In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor
legale în vigoare beneficiarii trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor
Cererilor de Plata distincta pentru TVA.
In cazul în care beneficiarul nu depune Declaratia de esalonare în termenul prevazut, aceasta se
va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata.
Ate ie! “oli ita ii are or derula pro edura de a hizi ii ser i ii, u o aloare ai are de .
euro, î ai te de se area o tra tului de fi a are u AFIR, or respe ta pre ederile pro edurii
de a hizi ii ser i ii di Ma ualului de a hizi ii postat pe pagi a de i ter et AFIR.
3.4 PLATA
Dosarul Cererii de Plată se depu e de e efi iar la Ofi iul Jude ea pe tru Fi a area I esti iilor
Rurale î două exe plare pe suport de hârtie, la are ataşează pe suport ag eti do u e tele
î to ite de e efi iar. Dosarul Cererii de Plată tre uie să upri dă do u e tele justifi ati e
pre ăzute î IN“TRUC IUNILE DE PLATĂ ezi A exa V la Co tra tul de fi a are pe pagina de
internet a AFIR www.afir.info.
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Termenul li ită de efe tuare a plă ilor ătre e efi iar este de maxim 90 de zile calendaristice
de la data î registrării ererii de plată o for e..
Ate ie! ţe efi iarul este o ligat să u î străi eze sau/ şi să odifi e su sta tial i esti ia
realizată pri proie t pe perioada de valabilitate a Co tra tului de Fi a are. 
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Capitolul 4
INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
4.1 DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINAN ARE
Documentele î aza ărora se a e alua Cererea de fi a are:
1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însotit de Proiectul de plantare avizat de Stațiu ea Viti ola
da ă este cazul)
pe tru a hizi iile si ple se or o pleta doar pu tele are izează a est tip de i esti ie
Important!
- numai în cazul în care este mentionat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de
consultanta în Studiul de Fezabilitate cheltuielile privind consulta a sunt eligibile.
- devizul general și de izele pe o ie t tre uie să fie semnate de persoana care le-a î to it şi
ştampilate de elaboratorul do u e ta iei
- se a ataşa „foaia de apăt , are o i e se ăturile cole ti ului for at di spe ialişti o dus
de u şef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei și ştampila elaboratorului
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pe tru proie tare şi e gi eeri g și capitolul 5 – Organizare
de santier pri de ize are să justifi e î detaliu su ele respe ti e, ât şi pe tru a putea fi
ur arite î etapa de a hizi ii şi autorizare plă i
- păr ile dese ate di adrul se iunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee,
se iu i et . , să fie se ate, şta pilate de ătre ela orator în cartusul indicator.
- î azul î are soli ita tul realizează î regie proprie o stru tiile în care va amplasa utilajele
a hizi ionate pri i esti ia FEADR, cheltuielile u realizarea o stru iei or fi trecute în coloana
„neeligibile , va prezenta obligatoriu Studiul de Feza ilitate şi Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
- î azul î are i esti ia prevede utilaje cu montaj, soli ita tul este o ligat să e ide ieze
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
heltuială eligi ilă. Da ă o tajul se realizează în regie proprie, acesta se a e ide ia obligatoriu
ca valoare î oloa a „ heltuieli eeligi ile .
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert,
costuri/ ora). Pentru situa iile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a
Age iei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin
natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.
- Î azul î are i esti ia cuprinde cheltuieli u o stru ii noi sau modernizari, se va prezenta
al ul pe tru i esti ia spe ifi ă în care suma tuturor heltuielilor u o stru ii şi i stala ii se
raportează la p de o stru ie.
ATENȚIE! Î azul proie telor are pre ăd
1. b) Expertiza teh i ă de spe ialitate asupra
oder izarea/ fi alizarea o stru iilor
existe
te/ a hizi ii de utilaje u o taj are
o stru iei existe te
s hi

1. c) Raportul pri i d stadiul fizi al lu rărilor.
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. SITUA IILE FINANCIARE ( ila – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente a ului depu erii proie tului î registrate la Ad i istra ia
Financiară.
În cazul î are soli ita tul este î fii at u el pu i trei a i financiari înainte de anul depunerii
ererii de fi a are se or depu e ulti ile trei situa ii fi a iare.
Ate ție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Fi a are trebuie să fie
pozitiv (inclusiv 0). Ex ep ie fa soli ita ii are u au î registrat e ituri di exploatare. În cazul în
are a ul pre ede t depu erii Cererii de Fi a are este a ul î fii ării, u se a alizează rezultatul
opera ional care poate fi negativ.
Pot apărea ur ătoarele situații:
a) Î azul u ui soli ita t î fii at î a ul depu erii proie tului are u a î to it ţila ul
afere t a ului a terior depu erii proie tului, î registrat la Ad i istra ia Fi a iară sau
depus la Registrul Co er ului, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.
b) Î azul soli ita ilor are u au desfăşurat a ti itate a terioară depu erii proie tului, dar
au depus la Ad i istra ia Fi a iară ţila ul a ului a terior depu erii proie tului,
solicitantul va depune la dosarul ererii de fi a are ţila ul – formularul 10, anului
a terior depu erii proie tului î so it de o tul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv
for ularele
şi
, î registrat la Ad i istra ia Fi a iară sau depus la Registrul
Comer ului, pri are do edeşte ă u a i registrat e ituri di exploatare
c) Î azul soli ita ilor are u au desfăşurat a ti itate a terioară depu erii proie tului şi au
depus la Ad i istra ia Fi a iară De lara ia de i a ti itate o for legii î a ul anterior
depu erii proie tului, atu i la dosarul ererii de fi a are soli ita tul a depu e
De lara ia de i a ti itate î registrată la Ad i istra ia Fi a iară.
sau
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale:
a) De larație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului
înregistrată la Ad i istrația Finan iară (formularul 200 î soțit de Anexele la Formular) în
care rezultatul rut o i ut a ual să fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind
veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)
sau
b) De lara ia de inactivitate î registrată la Ad i istra ia Fi a iară, î azul soli ita ilor are
u au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.
sau
c) “itua iile fi a iare ila , cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi
pri are
dovedesc ă u au înregistrat venituri din exploatare.
Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectată de ala ități naturale i u dații, seceta
excesivă etc) se va prezenta:
 “itua iile fi a iare ila – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20,
formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului,
î are produ ția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare
din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .
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În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va
prezenta:
 Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Ad i istratia Fi a iară
(formularul 200 î soțit de Anexele la Formular) în care rezultatul rut o i ut a ual să nu
fie negativ si/ sau De larația pri i d e iturile di a ti ități agricole impuse pe norme de
venit (formularul 221)
Formularul 221 se va depune de către soli ita ții care au optat conform prevederilor legale, la
impozitarea pe bază de norma de venit.
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă) prin care se certifică:
- data producerii pagubelor;
- cauzele calamită ii;
- obiectul pierderilor datorate calamită ilor (suprafa a agricolă cultivată, animale);
- gradul de afectare pentru suprafe e agricole cultivate, animale pierite.
Ate ție! În situația în are soli ita tul desfășoară activități pentru care a depus atât formularul
200 cât și formularul 221 se va solicita și formularul 260 De izia de i pu ere pe tru plățile
anticipate cu titlu de impozit) cuprinzând și situația privind modul de stabilire a venitului net pe
baza normelor de venit.
3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL:
a). Copie după documentul autentificat la notar are atestă dreptul de proprietate asupra
terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform
legii, con inând sumarul contractelor de arendare cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de
folosin ă, perioada de arendare şi/ sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să
certifice dreptul de folosin ă al terenului.
b). Copie din Registrul Agricol e is de Pri ării are să ertifi e dreptul de proprietate şi/ sau de
folosi ă (arenda/ con esio are al tere ului pe tru aza de produ ie, u şta pila pri ăriei şi
e iu ea „Co for u origi alul .
Ate ie! În cazul “o ietă ilor agri ole se ataşează ta elul e tralizator e is şi ştampilat de catre
“o ietatea agri olă are a upri de suprafe ele aduse î folosi a so ietă ii şi numele membrilor
are le de i în proprietate.
Pe tru do u e tele are ertifi ă dreptul de folosi ă asupra tere ului agri ol pe tru alte tipuri
de contracte î heiate î tre păr i, altele de ât are da sau o esiu ea tre uie să se ai ă în vedere
ur ătoarele:
 O ie tul o tra tului tre uie să îl o stituie a ordarea dreptului de folosi ă asupra
tere ului pe tru a ti itatea spe ifi ată î proie t;
 Î adrul o tra tului u tre uie să existe e o orda e î tre lauze;
 Î
azul î
are o tra tul fa e tri itere la u alt do u e t, u tre uie să existe
e o orda e î tre a esta şi pre ederile a estui do u e t;
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În cazul pct. a) 2. pe tru suprafe e egale sau ai ari de he tar – î situa iile î are Age ia de
Plă i şi I ter e ii pe tru Agri ultură u eli erează Extras di Registrul unic de identificare,
solicitantul va depune document eliberat de a eeași Age ie de Plă i şi I ter e ii pe tru
Agri ultură di are să reiasă î s rierea î Registrul unic de identificare.
Pentru cooperative agricole, so ietă i ooperati e agri ole, grupuri de produ atori, se vor
prezenta documentele pre ăzute la pu tul a şi a pe tru to i e rii a estor soli ita i.
Ate ie! To i

embrii formelor asociative tre uie să fie deser i i de i esti ie.

c). Do u e te soli itate pe tru i o ilul lădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate
i esti iile:
1. A tul de proprietate asupra lădirii, contract de concesionare sau alt document încheiat la
otariat, are să ertifi e dreptul de folosi ă pe o perioadă de el puți
a i de la momentul
depu erii ererii de fi a are;
2. Do u e tul are atestă dreptul de proprietate asupra tere ului, contract de concesionare
sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosin ă al terenului pe o
perioadă de el puți
a i de la o e tul depu erii ererii de fi a are: contract de închiriere,
contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada
de monitorizare a proiectului.
Contractul de concesiune a fi î so it de adresa e isă de o ede t şi tre uie să o i ă:
- situa ia pri i d respe tarea lauzelor o tra tuale și da ă este î grafi ul de realizare a
i esti iilor pre ăzute î o tra t şi alte lauze;
- suprafa a o esio ată la zi da ă pe tru suprafa a o esio ată există soli itări pri i d
retrocedarea sau diminuarea, și da ă da, să se e io eze are este suprafa a supusă a estui
pro es pe tru tere ul pe are este a plasată lădirea.
Ate ie! Pentru o stru țiile 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)/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/
1991, u odifi ările și o pletările ulterioare , pentru terenul pe care urmează a se realiza
investiția.
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, u odifi ările și
o pletările ulterioare , soli ita tul poate preze ta şi un o tra t de o odat/ lo a iune
(închiriere) asupra terenului.
d). Extras de carte funciară sau Document care să certifi e ă u au fost fi alizate lu rările de
cadastru, pe tru i esti iile are izează i esti ii de lu rări pri i d o stru iile oi sau
oder izări ale a estora
e). Document pe tru efe ti ul de a i ale de inut în proprietate:
Do u e t eli erat de ătre Cir u s rip ia Veteri ară ade eri ă eli erată de edi ul eteri ar
de ir u s rip ie di are să rezulte: efe ti ul de a i ale de i ut, al păsărilor şi al fa iliilor de
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al i e şi data pri ei î s rieri a soli ita tului î Registrul Exploata iei, î so it de formular de
iş are AN“V“A/ D“V“A A exa di Nor ele sa itare eteri are ale Ordi ului președi telui
ANSVSA nr. 40/2010); Pe tru ooperati e agri ole, so ietă i ooperati e agri ole, grupuri de
produ atori, se or preze ta do u e tele pre ăzute la pu ctul d) pentru to i membrii acestor
soli ita i.
4. CERTIFICAT DE URţANISM SAU AUTORI)A IE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevăd
construc ii (noi, extinderi sau modernizări). Certifi atul de ur a is
u tre uie î so it de avizele
mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.
5. CLASAREA NOTIFICĂRII/ ADRESA DE NEGA IE
De izia etapei de e aluare i i ială – do u e t are să ateste ă soli ita tul a i i iat pro edura
pe tru o i erea a ordului de ediu
sau,
Decizia etapei de încadrare în care se spe ifi ă faptul ă proie tul u se supu e pro edurii de
e aluare a i pa tului asupra ediului şi pro edurii de e aluare ade ată;
sau,
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 î so it de studiu de i pa t/ studiu de e aluare ade ată, da ă
este cazul.
În cazul în care la depunerea Cererii de Fi a are soli ita tul prezi tă numai dovada (Decizia
etapei de e aluare i i ială că a i i iat pro edura de o i ere a a ordului de ediu, după
erifi area eligi ilită ii şi sele tarea proiectului, acesta u se o tra tează până la depunerea
acordului de mediu. Durata maximă î are proie tul ră â e î aşteptare este de 3 luni de la data
primirii notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul necesită studiu de
impact.
Pe tru a ti ități existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi î soțit de
Nota de constatare eli erată de Autoritatea Ce trală pe tru Prote ția Mediului și/sau Garda
Națio ală de Mediu.
6.! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE şi sociale emise de Direc ia
Generală a Finan elor 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.
Ate ție! Certifi atele tre uie să e ționeze clar lipsa datoriilor pri
e țiu ea „ u are datorii
fiscale și so iale sau lo ale sau ararea rubricii în care ar tre ui să fie e ționate.
Ate ție! Solicitantul va prezenta de izia de ra ursare apro ată a sumelor negative solicitate la
rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pe tru soluționarea cererilor
de restituire, decizie/ documente care au fost apro ate ulterior eli erării certificatului de atestare
fis ală, pe tru o pe sarea o ligațiilor fiscale de la Sect.A.
7.! ACESTE DOCUMENTE SE VOR PREZENTA LA MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI:
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7.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, conform Protocolului de colaborare dintre
AFIR şi AN“V“A pu li at pe pagina de internet www.afir.info.
7.2 Document emis de DSP judetean, conform Proto olului de ola orare di tre AFIR şi D“P
publicat pe pagina de internet www.afir.info
Ate ție! În cazul investi iilor care prevăd atât a hizi ie de utilaje agricole cât și utilaje necesare
procesării, documentul 7.1 a tre ui să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor şi trebuie să fa ă referire lar şi la
activitatea de procesare.
Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înai tea depu erii Cererii de fi a are.
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de
Soli ita tul se va asigura ă do u e tele
i ter et
.afir.i fo, se iu ea: I for a ii utile/ Protocoale
eli erate de ătre autorităţile
de colaborare.
o pete te e ţio ează sta dardele
Î azul proie telor are pre ăd doar a hizi ii de utilaje agri ole care vor fi implementate prin intermediul
proie tului da ă este azul .
u este e esară preze tarea do u e tului 7.
8. Pe tru u itățile are se oder izează şi se autorizează/a izează o for legislației în vigoare:
8.1 AUTORI)A IE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformită ii cu legisla ia sanitară
emise cu cel mult un an î ai tea depu erii Cererii de fi a are.
8.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDI IILE DE MEDIU pentru unită ile în func iune.
Ate ție! În cazul în care soli ita tul prezi ta autoriza ii de fu ionare, acestea trebuie eliberate/
vizate u el ult u a î ur a fa ă de data depu erii Cererii de Fi a are. În caz contrar,
solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformității unității în funcțiune, cu legislația
sanitară, sanitar veterinară, de mediu în vigoare.
Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii
de Fi a are.
9. a) CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIţERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMER ULUI
conform legisla iei în vigoare;
b) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronun ată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu î azul “o ietă ilor agri ole, î soțită de “tatutul “o ietății agricole;
c) ACT CONSTITUTIV pentru Societatea cooperativă agri olă î fii ată î aza Legii r. /
2005, art. 4, litera d) și Cooperati a agri olă î fii ată î aza Legii r.
/
,art. , lit.e u
odifi ările și o pletările ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria:
societate cooperativa agricola (art.4 d), cooperativă agricola de exploatare și gestionare a
terenurilor agricole (art.6 e);
d) DOCUMENT DE ÎNFIIN ARE A INSTITUTELOR DE CERCETARI, a Ce trelor şi sta iu ilor de
cercetare –dezvoltare din domeniul agricol
10.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
e o o ie agrară.
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10.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postli eale şi li eale î do e iul agri ol.
10. DIPLOMA DE AţSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce
atestă for area profesio ală/ ertifi at de o pete țe emis de un centru de evaluare si certificare
a o pete telor profesio ale o ti ute pe alte ăi de ât ele for ale, are tre uie dease e ea să
fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari are o feră u i el i i de alifi are î
domeniu agricol.
Ate ie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul legal sau pentru managerul
exploata iei agri ole. În cel de-al doilea caz se vor prezenta şi documentele are să certifice poziția
persoanei în societate:
10.4 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea
o tra tului i di idual de u ă.
Ate ie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizata/acreditata
de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Ti eretului şi “portului, iar do u e tul are atestă for area
profesio ală, tre uie să fie re u os ut de Autoritatea Națio ală pe tru Certifi are.
11. ÎN CAZUL INVESTI IILOR PRIVIND IRIGA IILE:
11.1 Aviz de gospodarirea apelor/ otifi area de î epere a exe u iei
11.2 Aviz emis de ANIF da ă este azul
11.3 Document emis de OUAI pri i d a ordul de ra şare da ă este azul
12. AUTORI)A A PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA ŞI COMERCIALI)AREA SEMIN ELOR
Ate ie! Autoriza ia pe tru produ erea, prelu rarea şi o er ializarea se i elor ertifi ate
este eli erată de I spe toratul Teritorial pe tru Calitatea “e i țelor și Materialului “ăditor
(ITCSMS), pe tru soiurile are se regăses î Catalogul soiurilor ro â eşti I“TI“ .

13. Certifi atul de origi e pe tru a i ale de rasă i dige ă eli erat de Aso iații ale res ătorilor
sau Orga izațiile de a eliorare, autorizate de AN) si erifi area i lista raselor i dige e
(autohtone).
14.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANI)ATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE
AGROALIMENTARE (OIPA), di are să reiasă ă solicitantul si , daca este cazul, tertele persoane
cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al acesteia, î so it de
do u e tul de î fii are al OIPA a t o stituti și statut , do u e t a izat de o siliul dire tor.
“e a lua î o siderare atât do u e tul a izat de ătre Preşedi tele Co siliului Dire tor ât și de
o altă persoa ă î puter i ită de Co siliul Dire tor o for pre ederilor statutului.
În acest az, pe lâ gă do u e tul e is de OIPA di are sa reiasă a soli ita tul este e ru al
a esteia, soli ita tul tre uie sa prezi te şi Hotărârea Co siliului Dire tor de î puter i ire a
Preşedi telui Co siliului Dire tor sau a u ei alte persoa e di adrul Consiliului Director, conform
pre ederilor statutului, î ederea se ării a estor do u e te.
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14.2 Precontractele cu membrii OIPA î

ederea pro esării/ o er ializării produ ției proprii.

15. Precontractele cu persoane juridice pri

are se realizează omercializarea produselor proprii.

16. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SE VOR SPECIFICA DUPĂ CA) :
Ate ie! Evaluarea cererii de fi a are di pu t de edere al eligi ilită ii şi al erifi ării riteriilor
de sele ie a i lude şi o sultarea i for a ilor referitoare la soli ita t şi exploata ia agri olă,
de i ute de i stitu iile a ilitate ex: AN“V“A, APIA, MADR, ONRC, et
4.2 LISTA FORMULARELOR DISPONIBILE PE SITE-UL AFIR – www.afir.info
Dosarul CERERII DE FINAN ARE:
Cererea de Fi a are – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată
ele tro i pe are pote ialul e efi iar o î ai tează AFIR î ederea o i erii fi a ării);
Studiul de Fezabilitate – Anexa 2;
Co tra tul de Fi a are – Anexa 8 do u e t adru are regle e tează a ordarea
fondurilor nerambursabile între AFIR şi e efi iarul fondurilor nerambursabile);
Dosarul CERERII DE PLATĂ:
Cererea de Plată pe tru a a s Cerere de plată pe tru soli itarea a a sului ;
Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
de lara ia de heltuieli, raportul de exe u ie et ;
De lara ia de eşalo are a depu erii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede
perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);
De lara ia de heltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - a hizi ii de u uri/
servicii/ lu rări/ a tualizări/ diverse și epre ăzute);
Raportul de exe u ie do u e t are pre ede realizările fizi e şi ele fi a iare ;
De lara ia pe propria răspu dere a e efi iarului (document care prevede respectarea
tuturor riteriilor de eligi ilitate pri i d pro edurile de a hizi ie, a o di iilor de eligi ilitate
e io ate î Cererea de Fi a are şi ra ursarea heltuielilor soli itate pri FEADR are
nu vor face obiectul altor progra e de fi a are era ursa ilă ;
Alte do u e te al ăror for at u este ela orat de AFIR şi u pot fi fur izate de AFIR
Lista o pletă a do u e telor este preze tată î I stru iu ile de o pletare a Cererii de
Plată, pu li ate pe pagi a de i ter et a AFIR www.afir.info – I esti ii PNDR – sM4.1);
De asemenea, în pagina de internet a AFIR, www.afir.info, pute i o sulta şi des ăr a:
Fişa SubMăsurii I esti ii pri FEADR – sM 4.1);
Actele normative utile (I for a ii utile – Acte normative – Legisla ie spe ifi ă FEADR).
Toate for ularele preze tate al ăror for at este ela orat de AFIR pot fi o sultate și
des ăr ate dire t de pe pagi a de i ter et a AFIR
.afir.i fo – I esti ii PNDR – sM4.1
i esti ii î exploata ii agri ole sau pot fi soli itate de la sediile AFIR di ară.
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. DICȚIONAR
 Solicitant – persoa ă juridi ă/ persoa ă fizi ă autorizată/ î trepri dere i di iduală/
întreprindere fa ilială, pote ial e efi iar al spriji ului era ursa il di FEADR;
 Beneficiar – persoa ă juridi ă/ persoa ă fizi ă autorizată/ î trepri dere i di iduală/
întreprindere fa ilială are a realizat u proie t de i esti ii şi are a încheiat un contract de
fi a are u AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
 Cererea de Fi a are – reprezintă solicitarea completată ele tro i pe are pote ialul
e efi iar o î ai tează pe tru apro area o tra tului de fi a are a proie tului de i esti ii î
ederea o i erii fi a ării era ursa ile;
 Comercializarea produselor agricole, o for defi i iei di R UE
/
î sea ă
deți erea sau expu erea u ui produs agri ol î ederea â zării, a pu erii î â zare, a li rării
sau a ori ărei alte for e de i trodu ere pe piață, u ex epția pri ei â zări de ătre u
produ ător pri ar ătre re â zători sau prelu rători și a ori ărei alte a ti ități de pregătire a
produsului pe tru a eastă pri ă â zare; o â zare efe tuată de u produ ător pri ar ătre
o su atorii fi ali este o siderată o er ializare î azul î are se desfășoară î lo aluri
distincte, rezervate a estei a ti ități;
 Contribu ia pri ată – o su ă de a i are reprezi tă i pli area fi a iară o ligatorie a
persoanei are soli ită fo duri era ursa ile și pe are tre uie să o utilizeze î ederea
realizării propriului proie t de i esti ii. Contribu ia pri ată reprezi tă u a u it pro e t di
valoarea eligi ilă a proie tului de i esti ii, aria il î fu ie de ategoria de e efi iari
eligi ili şi de tipul i esti iei propuse spre fi a are. Co tri u ia pri ată tre uie să a opere
difere a dintre cofi a area pu li ă (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligi ilă
a proiectului. Co tri u ia pri ată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul
pote ialilor e efi iari are de i deja fo durile e esare pe tru o tri u ia fi a iară. Un
alt od de asigurare a ofi a ării pri ate este pri redit a ar, ala il î azul î are
pote ialii e efi iari u de i fo durile e esare pe tru o tri u ia fi a iară proprie, dar
î depli es o di iile o tra tării u ui redit a ar;
 Cofi a area pu li ă – reprezi tă fo durile era ursa ile alo ate proie telor de i esti ie
prin FEADR. Aceasta este asigurată pri
o tri u ia U iu ii Europe e şi a Guvernului
României;
 Eligibil – reprezi tă î depli irea o di iilor şi riteriilor i i e de ătre u soli ita t aşa u
su t pre izate î Ghidul “oli ita tului, Cererea de Fi a are şi Co tra tul de fi a are pe tru
FEADR;
 Evaluare – a iu e pro edurală pri are do u e ta ia pe tru are se soli ită fi a are este
a alizată pe tru erifi area î depli irii riteriilor de eligi ilitate şi pentru selectarea
proiectului î ederea o tra tării;
 Exploatație agri olă fer ă – unitate tehnico-e o o i ă de si e stătătoare, u o gestiu e
u i ă și are desfășoară a ti ități agri ole pri utilizarea suprafețelor agri ole și/sau reșterea
a i alelor sau a ti ități de e ți ere a tere urilor agri ole î u e o diții agri ole și de
ediu, fie a a ti itate pri ipală, fie a a ti itate se u dară;
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 Fişa sub ăsurii – des rie oti a ia spriji ului fi a iar erambursabil oferit, obiectivele
sub ăsurii, aria de apli are şi a iu ile pre ăzute, tipul de i esti ie, e io ează ategoriile
de e efi iar şi tipul spriji ului;
 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor
criterii de eligi ilitate pe tru realizarea u ei i esti ii î adrate î aria de fi a are a
su ăsurii 4.1 şi are u tre uie retur ate – si gurele ex ep ii su t erespe tarea o di iilor
o tra tuale şi erealizarea i esti iei o for proie tului apro at de AFIR;
 I esti ie ouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj, utilaje, instala ii, care se realizează
pe amplasamente noi pentru construc iile existente cărora li se schimbă destina ia sau pentru
construc ii apar inând exploata iilor cărora li s-au retras autoriza iile de func ionare şi nu-şi
schimbă destina ia ini ială;
 Modernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea,
reutilarea și refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iune şi cu
autoriza ii de func ionare valabile, fără modificarea destina iei ini iale;
 Natura 2000 – re ea e ologi ă de arii aturale protejate la i el europea , for ate di arii
spe iale de o ser are sit/zo ă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de
i teres o u itar şi/sau a popula iilor spe iilor de i teres o u itar, altele de ât păsările
săl ati e, î o for itate u regle e tările o u itare, pres urtat “AC și arii de prote ie
spe ială a ifau isti ă sit/zo ă protejat(ă) pentru conservarea spe iilor de păsări săl ati e, î
o for itate u regle e tările o u itare, pres urtat “PA o for Legii r.
/
pe tru apro area Ordo a ei de Urge ă a Gu er ului r.
/
pri i d regi ul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi fau ei săl ati e ;
 Pote ial e efi iar – persoa ă juridi ă/persoa ă fizi ă autorizată are este eligi ilă are
î depli eşte toate o di iile i puse pri PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar
are u a î heiat î ă u o tra t de fi a are u AFIR;
 Politi a Agri olă Co u ă PAC – este un set de reguli și e a is e are regle e tează
produ erea, pro esarea şi o er ializarea produselor agri ole î U iu ea Europea ă şi are
a ordă o ate ie res â dă dez oltării rurale. Are la ază pre uri o u e și organizări comune
de pia ă;
 Prelucrarea produselor agricole, o for defi i iei di R UE
/
î sea ă ori e
operațiu e efe tuată asupra u ui produs agri ol are are drept rezultat un produs care este
tot un produs agricol, u ex epția a ti ităților desfășurate î exploatațiile agri ole, necesare în
ederea pregătirii u ui produs de origi e a i ală sau egetală pe tru pri a â zare;
 Proiect integrat - reprezi tă o i area a el puți două operațiu i are i tră su i ide ța a
el puți două ăsuri diferite, u a di tre ele fii d ăsura , și asigură a esul la fi a țare a
a eluiași e efi iar. U proie t i tegrat poate fi preze tat î tr-o si gură erere de fi a țare,
poate fi evaluat ca atare în cadrul unei singure sesiuni de depu ere și diferitele operațiu i pot
î epe si ulta . Co dițiile de eligi ilitate legate de toate operațiu ile i luse î proie tul
i tegrat tre uie să fie î depli ite pâ ă la se area o tra tului de fi a țare, hiar da ă
punerea în aplicare a unora dintre operațiu i este progra ată î tr-o etapă ulterioară. Î
conformitate cu Reg. 808/2014 de punere în aplicare a normelor de aplicare a Reg.
/
, art.
, da ă o operațiu e se î adrează î două sau ai ulte ăsuri sau î
două sau ai ulte tipuri diferite de operațiu i, statele e re pot atri ui heltuielile
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ăsurii sau tipului de operațiu e are predo i ă. “e apli ă rata spe ifi ă a o tri uției
afere tă respe ti ei ăsuri do i a te sau respe ti ului tip de operațiu e do i a t;
Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia
contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare;
Valoare eligi ilă a proie tului – reprezi tă su a heltuielilor pe tru u uri, servicii, lucrări
are se î adrează î Lista heltuielilor eligi ile pre izată î preze tul a ual și care pot fi
de o tate pri FEADR; pro e tul de o fi a are pu li ă și pri ată se al ulează pri
raportare la aloarea eligi ilă a proie tului;
Valoarea eeligi ilă a proie tului – reprezi tă su a heltuielilor pentru u uri, ser i ii şi/sau
lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligi ile pre izată î preze tul a ual şi, a
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru
stabilirea procentului de ofi a are pu li ă; heltuielile eeligi ile or fi suportate fi a iar
i tegral de ătre e efi iarul proie tului;
Valoare totală a proie tului – su a heltuielilor eligi ile şi eeligi ile pe tru bunuri, servicii,
lucrări;
AFIR – Agen ia pentru Finan area I esti iilor Rurale, institu ie 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;
APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – institu ie publică subordonată
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fo durile europe e pe tru
i ple e tarea ăsurilor de spriji fi a ate di Fo dul Europea pentru Garantare în
Agri ultură;
CRFIR – Centrele Regionale pe tru Fi a area I esti iilor Rurale, structură organizatorică la
nivel regional a AFIR (la nivel na io al există e tre regio ale ;
OJFIR – Ofi iile Jude e e pe tru Fi a area I esti iilor Rurale, stru tură orga izatori ă la
i el jude ea a AFIR la i el a io al există Ofi ii jude e e ;
FEADR – Fo dul Europea Agri ol pe tru Dez oltare Rurală, este u i stru e t de fi a are
reat de U iu ea Europea ă pe tru i ple e tarea Politi ii Agri ole Comune.
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PNDR – Progra ul Na io al de Dez oltare Rurală este do u e tul pe aza ăruia a putea fi
a esat Fo dul Europea Agri ol pe tru Dez oltare Rurală şi are respe tă li iile dire toare
strategice de dezvoltare rurală ale U iu ii Europe e;
ANSVSA – Autoritatea Națio ală “a itară Veteri ară și pe tru “igura ța Ali e telor;
DSVSA – Dire ția “a itară Veteri ară și pe tru “igura ța Ali e telor;
DSP – Dire ția de “ă ătate Pu li ă. 
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4.4 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ
Fie are etă ea al Ro â iei, pre u și persoa ele juridi e de drept ro â are se î adrează î
aria de fi a are a Măsurilor di adrul PNDR, au dreptul să e efi ieze de fo durile europe e
era ursa ile pe tru fi a area propriilor proie te de i esti ii pe tru dez oltare rurală.
AFIR ă stă la dispozi ie de lu i pâ ă i eri î tre orele : și : pe tru a ă a orda i for a ii
pri i d odalită ile de a esare a PNDR, dar și pe tru a pri i propu erile sau sesizările
dumneavoastră pri i d derularea PNDR.
Exper ii AFIR ă pot a orda, pe lo sau î ter e ul legal
AFIR, pri ele Ce tre Regio ale și ele
axi
de zile , ori e i for a ie e esară î de ersul
de Ofi ii Judeţe e, vă poate a orda
du ea oastră pe tru a esarea fo durilor europe e.
i for aţiile e esare pe tru a soli ita
Î să, u uita i ă exper ii AFIR u au oie să ă a orde
fi a ţarea proie tului du eavoastră.
o sulta ă pri i d realizarea proie tului.
Da ă doriți să o ți eți i for ații sau
E hipa AFIR ă poate ajuta ori de âte ori a e i o
o sideraţi ă su teţi defavorizat î
plâ gere, o re la a ie sau o peti ie pri i d o situa ie are
a esarea fo durilor europe e spu eți-ne!
i tră î aria de o pete ă a AFIR.
Bu ureşti, Str. Ştir ei Vodă, r. , se tor
reclamatii@afir.info
www.afir.info
www.facebook.com/afir.info
twitter: @AFIR_RO
031 – 860.11.00

De ase e ea, da ă o sidera i ă su te i edreptă it,
defavorizat sau sesiza i posi ile eregularită i î
derularea PNDR, u ezita i să ă adresa i î s ris
Age iei pe tru Fi a area I esti iilor Rurale, pe tru
solu io area pro le elor.
Pe tru a re la a o a u ită situa ie sau pe tru a sesiza e e tuale eregularită i i for a i-ne în
s ris. Tre uie să i e i o t ă pe tru a putea de ara i estiga iile și apli a e e tuale sa iu i,
re la a ia sau sesizarea tre uie să fie expli ită, să o i ă i for a ii o rete, erifi a ile și
datele de contact ale persoanei care a î to it respe ti a re la a ie sau sesizare.

Pe tru a afla detalii pri i d o di iile și odalitatea de a esare, fo durile dispo i ile pre u și
i esti iile are su t fi a ate pri FEADR, o sulta i a est Ghid. Da ă dori i i for a ii
suplimentare pute i să o sulta i se iu ea Î tre ări fre ve te de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info – Comunicare – Î tre ări fre e te sau să for ula i î tre ări ătre
departamentele de rela ii pu li e di adrul AFIR. Me io ă faptul ă î se iu ea Întrebări
frecvente su t pu li ate toate î tre ările și răspu surile la spe e o rete are au apli a ilitate
ge erală, fii d astfel de i teres pe tru ai ul i pote iali e efi iari.

***
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