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Ghidul de implementare este un material de informare tehnică a 
beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru 
contractarea și implementarea angajamentelor legale conform 
cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este 
opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. 
 
Ghidul de implementare prezintă regulile pentru contractarea şi 
derularea proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista 
cheltuielilor eligibile, pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele pe care trebuie să le prezentaţi, 
precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării 
corecte a documentelor. 
 
Ghidul de implementare poate suferi rectificări ca urmare a 
actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale 
– varianta actualizată este publicată pe pagina de internet 
www.afir.info.  
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IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, 
disponibile la sediile  AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile 
de internet www.afir.info și www.madr.ro. 
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin 
telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului de 
implementare. 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/
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  CCAAPPIITTOOLLUULL  11  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  
 

1.1 CONTRIBUŢIA SUB-MĂSURII 19.4 –  ”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” LA 
DOMENIILE DE INTERVENŢIE  
 
Sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru  cheltuieli de funcționare și animare” se încadrează în măsura 19 ”Sprijin 
pentru dezvoltarea locală LEADER”, conform art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, precum și în 
conformitate cu art. 42 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 şi contribuie la domeniul de intervenție 6B – 
”Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEZZEENNTTAARREEAA  SSUUBB--MMĂĂSSUURRIIII  1199..44  
 

2.1 BENEFICIARII FONDURILOR NERAMBURSABILE  
 
Sprijinul din cadrul acestei Sub-măsuri este acordat pentru costurile de funcționare și activitățile de animare 
ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (DGDR AM PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020. 

 

2.2 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Conform prevederilor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.4 din cadrul PNDR 2014 -2020, condițiile de eligibilitate a 
cheltuielilor de funcționare și animare sunt următoarele: 

• costurile de funcționare și cheltuielile de animare  trebuie să fie asociate direct implementării SDL; 
• costurile de funcționare și cheltuielile de animare sunt eligibile doar după aprobarea SDL și semnarea 

Contractelor de finanțare între beneficiari și AFIR - CRFIR; 
• costurile pentru funcționare și activitățile de animare vor fi suportate pe teritoriul GAL, cu excepția 

participării la activitățile Rețelei Naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală și activităților de 
instruire/dezvoltarea competențelor, cazuri în care costurile sunt eligibile și dacă se realizează în 
afara teritoriului GAL. Situațiile în care aceste tipuri de cheltuieli sunt eligibile în afara teritoriului GAL 
sunt detaliate în cadrul Capitolului 2.3 al prezentului Ghid. 

 
Costurile de funcționare vor viza și activități specifice pentru a consolida capacitatea GAL. GAL trebuie să 
prevadă proceduri și instrucțiuni cu privire la evaluarea/monitorizarea proprie a SDL; acestea reprezintă un 
instrument care contribuie la managementul GAL și la colectarea de date utile la nivelul programului.  
 
Cheltuielile de animare sunt eligibile numai pe teritoriul GAL și reprezintă cheltuieli pentru acțiuni sau 
evenimente de animare, adresate populației din teritoriu sau persoanelor/entităților care întreprind o 
activitate economică/culturală/educațională etc. pe teritoriul GAL, prin care se fac cunoscute oportunitățile 
de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum și activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL. 
 
Cheltuielile de funcționare și animare se vor acorda în funcție de performanța GAL-ului în procesul de 
implementare a strategiei, care va fi stabilită pe baza evaluării activității acestuia. 
 
Pe parcursul implementării SDL, GAL are obligația respectării prevederilor legislative specifice în vigoare. 
 

2.3  TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
Tipurile de cheltuieli eligibile stabilite prin fișa tehnică a Sub-măsurii 19.4 din cadrul PNDR 2014 – 2020 pot fi 
bugetate în cadrul celor șase capitole aferente Bugetului indicativ al fiecărui Contract de finanțare.  
 
Lista detaliată a acestor cheltuieli, precum și condițiile de eligibilitate, sunt prezentate în cele ce urmează. 

 Capitolul I – Cheltuieli cu personalul  
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Sunt eligibile salariile brute (acestea includ contribuția angajatului – plățile către bugetul de stat aferente 
salariilor - CAS, impozite etc.) precum și contribuțiile angajatorului. Sunt eligibile inclusiv cheltuielile aferente 
tuturor tipurilor de concedii, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și a legislației naționale aplicabile. 

Atenție! Nu sunt eligibile prin Sub-măsura 19.4 cheltuielile legate de acordarea de tichete /cadou/vacanță 
pentru angajații GAL. Pentru angajații GAL prevăzuți în organigrama acestuia,  pentru care sunt întocmite de 
către conducerea GAL fișe de post care cuprind cel puțin atribuțiile specifice precizate în SDL, sunt eligibile: 

 cheltuielile cu salariile personalului; 

 cheltuielile pentru tichete de masă nominale, emise conform legislației naționale în vigoare. 

Recrutarea și angajarea personalului GAL se va realiza cu respectarea prevederilor Codului Muncii/legislației 
naționale în vigoare privind activitățile de voluntariat. Personalul prevăzut în organigramă va fi angajat prin 
contracte individuale de muncă sau va fi asigurat prin contracte de voluntariat. Contractele individuale de 
muncă/voluntariat ale personalului GAL vor fi întocmite conform legislației naționale în vigoare, inclusiv cu 
respectarea timpului de muncă și timpului de odihnă, așa cum este prevăzut în legislația națională.  

Atenție! În situația în care la evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a acordat punctaj la CS 4.3, există 
obligația menținerii nr. minim de angajați cu normă de muncă de minimum 4 ore, cel puțin până la momentul 
contractării a cel puțin 95% din fondurile alocate Sub-măsurii 19.2 a SDL și a emiterii unei Hotărâri AGA 
privind îndeplinirea acestei condiții. Funcțiile obligatorii trebuie să se asigure pe întreaga perioadă de 
implementare a SDL (2023). 

După contractarea a minimum 95% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2 și emiterea Hotărârii AGA 
menționate mai sus, GAL-urile au posibilitatea diminuării organigramei la nivelul unui minim de posturi care 
să asigure funcționalitatea GAL până la finalul perioadei de implementare a SDL și cel puțin monitorizarea 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor 
sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

Salariul brut (format din salariul net și contribuția angajatului către bugetul de stat), cumulat cu valoarea 
tichetelor de masă nominale, după caz, acordate angajațiilor GAL  va fi de maximum 8 salarii minime brute pe 
economie pe lună pentru managerul GAL, maximum 7 salarii minime brute pe economie pe lună pentru 
experții cu studii superioare și până la 5 salarii minime brute pe economie pe lună pentru personalul cu studii 
medii (la data efectuării plății de către GAL), nefiind eligibile costuri legate de prestarea orelor suplimentare 
sau de prime/salarii suplimentare aferente angajaților GAL. 

Cheltuielile cu salariile și tichetele de masă pentru personalul GAL nu necesită aplicarea unei proceduri de 
achiziții. 

Salariul maxim poate fi acordat numai pentru personalul angajat cu normă întreagă. Pentru persoanele care 
nu lucrează cu normă întreagă, salarizarea va fi stabilită corespunzător perioadei lucrate, raportându-se la 
salariile maximale (exemplu: pentru ½ normă de lucru -  maximum 4 salarii minime brute pe economie/lună, 
pentru manager). 

Pentru toți angajații GAL va fi obligatorie atașarea cazierului judiciar la dosarul de personal, la momentul 
angajării/în maximum 30 de zile de la semnarea primului Contract de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4, 
pentru angajații care au încheiat contractele de muncă anterior. Nu este eligibilă decontarea salariilor 
angajaților care, în orice moment al derulării contractului de muncă sau anterior semnării acestuia, sunt 
condamnați, printr-o hotărâre definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, în condițiile legii. 

Angajații GAL au obligația respectării  prevederilor Legii 176/2010, cu modificările ulterioare.  

Toți angajații GAL au obligația de a depune la angajare/în termen de maximum 30 de zile de la semnarea 
primului Contract de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 (pentru personalul deja angajat) o Declarație pe 
propria răspundere, în care va declara dacă mai au alte locuri de muncă, consemnând numele angajatorului, 
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care este norma de lucru și intervalul orar în care își desfășoară activitatea. În cazul în care aceștia nu au alte 
locuri de muncă, se va preciza acest aspect în cadrul Declarației pe propria răspundere. 

Ori de câte ori apare o modificare în declarația inițială  va depune în termen de maximum trei zile o nouă 
declarație corespunzătoare noii situații. Nu se va consemna care sunt drepturile salariale la alți angajatori.  

În cadrul Declarației pe propria răspundere, se va preciza faptul că angajatul susţine şi semnează declaraţia 
cunoscând prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in înscrisuri sub semnătură 
privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii. 

Pentru a evita dubla finanțare a cheltuielilor sau decontarea nejustificată din FEADR a drepturilor salariale 
aferente personalului GAL, în cazul în care un angajat GAL are raporturi de muncă cu alți angajatori, se vor 
realiza verificări suplimentare cu privire la aspecte precum: 

 eventuale suprapuneri ale programului de lucru; 

 distanța, respectiv durata deplasărilor între locurile de muncă ale angajatului, raportat la programul 
de lucru stabilit prin contractele de muncă;  

 încadrarea  programul de lucru stabilit pentru angajatul respectiv în programul de lucru al 
angajatorilor; 

 după caz, eventuale deplasări ale angajatului, corelate cu pontajele disponibile la angajatori, în cazul 
în care aceștia sunt GAL-uri finanțate prin Sub-măsura 19.4; 

 orice alte verificări care să permită evitarea decontării nejustificate a unor cheltuieli solicitate spre 
rambursare de către beneficiarii Sub-măsurii 19.4. 

În cazul în care vor fi identificate situații de potențială dublă finanțare a cheltuielilor (suprapunere a 
perioadelor/intervalelor orare de desfășurare a activității la angajatori diferiți), se vor respinge la plată /vor fi 
recuperate toate cheltuielile solicitate pentru drepturile salariale acordate aceleiași persoane care are 
calitatea de angajat la mai multe GAL-uri finanțate prin Sub-măsura 19.4. În cazul în care un angajat GAL are 
calitatea de angajat și la o altă entitate juridică și există suprapuneri ale programului de lucru, nu se vor 
deconta cheltuielile aferente drepturilor salariale solicitate prin Sub-măsura 19.4. 

Organele de conducere ale GAL vor organiza cel puțin o dată pe an, evaluarea activității desfășurate de către 
personalul GAL în vederea stabilirii menținerii, diminuării sau, după caz, creșterii nivelului salarial anterior și a 
menținerii în funcție a personalului angajat, fără a se depăși limitele maxime stabilite prin Ghidul de 
implementare (versiunea în vigoare la momentul deciziei privind creșterea nivelului salarial). În acest sens, 
organele de conducere vor aproba criterii obiective și cuantificabile, în baza cărora personalul va fi evaluat, 
având în vedere buna funcționare a GAL-ului și implementarea eficientă a SDL. Evaluările anuale vor fi puse la 
dispoziția reprezentanților AFIR/DGDR AM PNDR/organisme externe de control, la solicitarea acestora. 

Angajarea personalului GAL trebuie să se realizeze având în vederea evitarea conflictului de interese conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Conform prevederilor OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, printre organele asociației se 
numără cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. Prin urmare, pentru a fi eligibilă decontarea din FEADR a 
cheltuielilor legate de remunerarea acestuia, cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației, iar în 
acest sens se va încheia un contract individual de muncă sau contract de mandat, care poate fi încadrat în 
prezentul capitol bugetar. 

 Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de 

implementarea SDL și audit  

 

Serviciile de consultanță pot privi exclusiv consultanța pentru funcționare a GAL, și nu consultanță acordată 

solicitanților și beneficiarilor. 

 

Sunt eligibile serviciile de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei 
GAL, legată de atribuții care nu se regăsesc în fișele de post ale angajaților GAL, respectiv: 

A. Consultanță tehnică 
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 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție; 

 Evaluarea proiectelor; 

 Monitorizarea implementării SDL; 

 Evaluarea implementării SDL; 

 Management; 

 Servicii juridice privind aspecte referitoare la: încheierea și derularea contractelor de 

muncă/voluntariat încheiate pentru funcționare GAL, achiziții, evaluarea proiectelor. 

 

B. Consultanță financiară 

 Contabilitate/expertiză contabilă; 

 Audit; 

 

Cheltuielile eligibile ce vor fi decontate din Cap. II, vor fi clar delimitate de cheltuielile aferente personalului 
angajat al GAL, ale cărui atribuții sunt menționate în fișele de post din SDL. Este interzisă dubla finanțare a 
aceluiași tip de activitate din ambele capitole bugetare, respectiv în cazul în care pentru realizarea unei 
activități sunt bugetați atât angajați GAL, cât și experți externi, atribuțiile acestora nu se vor suprapune și 
trebuie să fie complementare. 

De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt eligibile costurile pentru plata auditorului. Achiziția auditorului 
este obligatoriu a fi realizată până cel târziu la întocmirea primei Cereri de plată de către beneficiar. 
Implementarea contractului de servicii încheiat cu auditorul poate fi demarată numai după primirea avizului 
AFIR cu privire la dosarul de achiziții. Acțiunea de schimbare a auditorului nu necesită aprobări din partea 
autorităților AFIR, fiind la latitudinea beneficiarului, însă pentru a fi eligibile cheltuielile cu noul auditor, va fi 
necesara avizarea prealabilă a contractului de achiziții încheiat cu acesta, de către CRFIR, anterior realizării 
serviciilor de audit care fac obiectul contractului. 

Toate cheltuielile de mai sus necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția cheltuielilor aferente 
desfășurării activității de cenzorat (reglementată de prevederile OG nr. 26/2000). Se va verifica, în etapa de 
avizare a achizițiilor, precum și în etapa de verificare a fundamentării necesității cumpărării directe, 
rezonabilitatea costurilor propuse în cadrul contractelor externalizate.  

Prețurile stabilite în Baza de date pentru experți nu se vor aplica în cazul costurilor privind consultanța 
tehnică și financiară pentru funcționarea  Grupurilor de Acțiune Locală, aferente angajamentelor legale 
încheiate în cadrul Sub-măsurii 19.4. Plafoanele anuale maximale pentru consultanța tehnică, respectiv 
consultanța financiară aferentă funcționării nu vor depăși plafonul maximal stabilit de legislația națională 
privind achizițiile publice (Legea 98/2016) cu modificările și completările ulterioare pentru achiziția directă de 
servicii. Plafonul se va aplica fiecărei categorii de consultanță (tehnică, respectiv financiară), distinct și nu 
cumulat. 

Rezonabilitatea  prețurilor se va verifica de către experții AFIR prin raportare la oferte similare. Limitarea 
anuală a costurilor de consultanță la suma maximă aferentă  plafonului maximal pentru achiziția directă de 
servicii nu exclude aplicarea procedurilor de atribuire competitive, în conformitate cu prevederile legislației 
incidente. 

 Capitolul III – Cheltuieli logistice,  administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL 

În cadrul acestui capitol bugetar, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: 

 Închirierea sediului administrativ al GAL (obligatoriu stabilit pe teritoriul GAL) conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Costul de închiriere nu poate depăși 4 euro/m2. Închirierea se poate realiza și de la persoane fizice. Nu sunt 
eligibile costurile cu închirierea spațiului de la parteneri GAL. 
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 Dotarea sediului administrativ al GAL (obligatoriu pe teritoriul GAL). Nu este eligibilă dotarea mai 

multor sedii în teritoriul GAL sau a sucursalelor din afara teritoriului GAL. Pentru dotarea sediului 

sunt eligibile: 

- Achiziția/închirierea și mentenanța echipamentelor IT/actualizări software/creșterea 

performanțelor sistemelor/echipamentelor deja existente – corelat cu inventarul existent și 

cu nr. de angajați; 

- Achiziția de mobilier pentru birou – corelat cu inventarul existent și cu nr. de angajați; 

- Achiziția și întreținerea de alte echipamente pentru desfășurarea activității GAL (tocător 

hârtie, telefoane etc.); 

- Achiziția de birotică, papetărie și tehnică de birou (calculatoare de birou, capsatoare, 

perforatoare, aparat de îndosariere/spiralare etc.); 

- Achiziția de aparatură foto (1 buc./GAL), video (1 buc./GAL), sistem audio – sonorizare (1 

buc./GAL), TV (1 buc./GAL), aparat aer condiționat. 

Pentru a determina eligibilitatea dotării sediului GAL, se va consulta Baza de date cu prețuri maximale de 
referință pentru Sub-măsura 19.4. Sunt eligibile și alte bunuri din afara Bazei de date, pe baza unei 
fundamentări temeinice (prin care să se demonstreze necesitatea achiziționării), care va fi analizată punctual 
la nivelul OJFIR. GAL va avea în vedere să nu demareze procedura de achiziție a bunurilor înainte de a primi 
avizul OJFIR și să nu recepționeze bunurile înainte de a primi avizul privind achizițiile din partea CRFIR. 

 Cheltuieli cu achiziția unui singur mijloc de transport de către fiecare GAL (autovehicul sau 

ambarcațiune pentru zona Delta Dunării) cu o valoare maximum 18.000 euro fără TVA.  

Întrucât este permisă achiziția unui mijloc de transport, nu este eligibilă închirierea de mijloace de transport 
pentru desfășurarea activității permanente a GAL. Mijlocul de transport poate fi achiziționat și prin leasing 
financiar, cu condiția achitării contravalorii acestuia până la finalul perioadei de implementare a Contractului 
de finanțare pe parcursul căruia s-a realizat achiziția.  

 Cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport aflat în 

proprietatea GAL sau preluat prin intermediul unui contract de comodat, precum și orice alte 

cheltuieli conexe. Asigurarea opțională a vehiculului (CASCO) este cheltuială eligibilă. 

 Costuri pentru achiziția de aplicații informatice standardizate (software sistem operare Microsoft 

Windows, software Microsoft Office, software antivirus, software contabilitate)  sau personalizate în 

vederea implementării strategiei (evaluare, monitorizare, plată, raportare). 

 Plata utilităților (inclusiv achiziția de materiale combustibile necesare încălzirii). Aceste cheltuieli sunt 

eligibile pentru cota-parte deținută de GAL în baza contractului de închiriere/comodat. Este eligibilă 

decontarea facturilor în cuantumul aferent spațiului folosit GAL, iar în situația în care acestea sunt 

emise de furnizor către proprietar, este obligatorie prezentarea unui document justificativ din care să 

reiasă suma concretă și modalitatea de calcul a acesteia, raportate și corelate cu spațiul utilizat 

pentru funcționarea GAL; 

 Plata abonamentelor de telefonie și internet; 

Sunt eligibile numai costurile standard ale abonamentelor. Numărul abonamentelor nu poate depăși 
numărul de angajați ai GAL. Se recomandă încheierea de abonamente cu număr nelimitat de minute 
naționale/internet pentru a evita costurile neeligible. 

 Costuri pentru acces la informații/servicii necesare în vederea bunei desfășurări a activității GAL ( 

taxă acces ONRC, REVISAL, taxe utilizare programe contabile sau juridice, medicina muncii, protecția 

muncii, PSI, arhivare, obținerea de mărci și brevete proprii GAL, realizare identitate vizuală GAL, 

servicii de traducere a conținutului paginii de internet a GAL într-o limbă de circulație internațională 

și în limba minorității naționale reprezentative din teritoriul GAL, dacă este cazul); 

 Alte cheltuieli pentru comunicare (poștă, curierat, fax); 

 Cheltuieli pentru igiena sediului GAL (servicii de curățenie, întreținere/curățare fosă septică); 
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 Cheltuieli pentru achiziția de certificate digitale necesare activității curente a GAL.  

Nu sunt eligibile lucrările de renovare/modernizare/reparații, cheltuielile cu plata impozitelor și nici 
cheltuielile separate cu materialele care fac deja obiectul contractelor de prestării de servicii pentru 
curățenie. Aceste cheltuieli necesită procedură de achiziții și se vor deconta numai pentru o singură locație. 

 Costuri pentru transport și masă, precum și (după caz) închirierea spațiului necesar pentru 

organizarea întâlnirilor GAL (Adunarea Generală și Consiliul Director – numai pentru membrii 

parteneriatului și angajații GAL); 

 Costuri pentru transport și masă pentru organizarea întâlnirilor Comitetului de Selecție, pe durata 

acestor întâlniri. 

 Cheltuieli de transport pentru personalul GAL sau reprezentantul legal al GAL, pentru implementarea 

SDL (eligibile pe teritoriul GAL sau în afara teritoriului GAL, dacă acestea se realizează la sediile DGDR 

AM PNDR, AFIR sau ale structurilor teritoriale ale acestora); 

 Cheltuieli pentru participare la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene 

de Dezvoltare Rurală – transport, cazare și diurnă/masă – pentru angajații GAL și/sau liderii locali 

(membrii parteneriatului GAL, reprezentanți ai altor organisme care nu sunt partenere în GAL, cu 

sediul/punct de lucru/filială/sucursală/domiciliu în teritoriul GAL, care își aduc aportul la 

implementarea strategiei). Nominalizarea liderilor locali se realizează de către Consiliul Director, 

printr-o listă emisă, semnată și asumată de către acest for decizional, conform prevederilor statutului 

asociației. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va preciza și se va justifica încadrarea acesteia în 

categoria de ”lider local”. 

Este eligibilă inclusiv închirierea de mijloace de transport pe termen scurt în vederea participării la 
evenimente/întâlniri pe teritoriul sau în afara teritoriului GAL/animare pe teritoriul GAL, în cazul în care 
autovehiculul/ambarcațiunea achiziționat/ă de GAL nu are un număr suficient de locuri pentru a asigura 
transportul tuturor participanților desemnați pentru un anumit eveniment/întâlnire (angajați GAL, lideri 

locali etc.), în cazul în care acesta/aceasta nu este funcțional/ă sau GAL nu a realizat achiziția unui mijloc de 
transport. În cazul în care ambarcațiunea aflată în proprietatea GAL nu poate fi utilizată pentru toate 
activitățile pe care le desfășoară, este eligibilă închirierea de mijloace de transport pe termen scurt. 

Acest tip de cheltuială este eligibilă pe perioada de desfășurare a evenimentelor/întâlnirilor 
respective/perioada de nefuncționalitate (această perioadă va include și numărul de zile necesar deplasării 
dus - întors). 

Toate cheltuielile aferente acestui capitol bugetar necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția:  

 costurilor de închiriere a sediului GAL; 

 cheltuieli de transport cu autoturismul personal/transport în comun în vederea participării la 

întâlnirile GAL și la întâlnirile Comitetului de Selecție; 

 cheltuielilor ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat, 

precum și orice alte cheltuieli conexe; 

 costurilor pentru achiziția de aplicații informatice standardizate (achiziția de aplicații informatice 

personalizate necesită aplicarea unei proceduri de achiziții); 

 plății utilităților (inclusiv achiziția de materiale combustibile necesare încălzirii); 

 plății abonamentelor de telefonie și internet; 

 taxe pentru acces la informații/servicii necesare în vederea bunei desfășurări a activității GAL (ca 

excepție, realizarea identității vizuale a GAL necesită aplicarea unei proceduri de achiziții); 

 cheltuielilor pentru comunicare (poștă, curierat). 

Cheltuielile de transport necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția costurilor de transport în 
comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de combustibil, situație în care se vor aplica 
plafoanele prevăzute în legislația națională (HG 1860/2006, respectiv HG 518/1995), în vigoare la momentul 
realizării activității.  
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Cheltuielile de cazare și diurnă (acestea din urmă sunt eligibile numai pentru angajați GAL) nu necesită 
aplicarea unei proceduri de achiziții. Pentru plata diurnei, se vor aplica prevederile HG 1860/2006, respectiv 
HG 518/1995 cu modificările și completările ulterioare în vigoare la momentul realizării activității. 

Pentru costurile de cazare pe teritoriul GAL, prețul maxim nu poate depăși plafonul stabilit în Baza de date 
pentru proiecte de servicii. Aceset plafon nu se va aplica pentru deplasările în afara teritoriului GAL (pe 
teritoriul României), în aceste cazuri prețul va fi stabilit în funcție de prețul pieței, cu respectarea 
prevederilor HG 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru deplasările externe se va aplica 
plafonul maximal stabilit conform HG 518/1995, în vigoare la momentul realizării deplasării. 

În cazul în care deplasarea în afara teritoriului GAL (atât pe teritoriul României, cât și în afara țării) se va 
realiza prin intermediul unui tour – operator/unei agenții de turism, va fi necesară aplicarea unei proceduri 
de achiziții. 

Pentru costurile de masă este obligatorie aplicarea unei proceduri de achiziții. Costurile de masă sunt eligibile 
și pentru angajații GAL, numai în situația în care aceștia nu beneficiază și de diurnă pentru ziua respectivă. 
Atenție! Plafonul maximal prevăzut pentru costurile de masă în Baza de date cu prețuri de referință a fost 
stabilit pentru minimum două mese pe zi/persoană și două pauze de cafea. 

 Capitolul IV – Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL 

Sunt eligibile costuri  legate de: 

 instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL, eligibile 

numai pe teritoriul României.  

Dezvoltarea competențelor angajaților GAL se finalizează cu certificate autorizate ANC și poate viza exclusiv 
atribuții/competențe pe care angajații le au stabilite prin fișele de post. În această categorie pot fi incluse 
cursurile care vizează exclusiv anumite atribuții din fișele de post, precum: management, comunicare, 
achiziții publice, expert evaluare, contabilitate primară, ECDL, cu condiția ca angajații GAL să nu fi participat 
la un curs ANC cu aceeași tematică  finanțat prin Sub-măsura 431.2. Ca excepție, se poate accepta 
participarea la un curs cu aceeași tematică (ex. achiziții publice), în cazul în care legislația incidentă s-a 
modificat de la momentul participării la cursul de formare anterior. 

Instruirile dedicate angajaților, și care nu se finalizează cu certificare ANC, trebuie să fie corelate cu atribuțiile 
obligatorii pe care GAL trebuie să le îndeplinească, conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.4: 

- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

- animarea teritoriului; 

- elaborarea procedurilor de evaluare și selecție; 

- analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

- monitorizarea implementării strategiei; 

- verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care 

GAL este beneficiar – în acest caz, cererile de plată sunt verificate exclusiv de structurile AFIR); 

- întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; 

- aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane. 

Dobândirea de competențe de către angajații GAL poate fi realizată atât externalizat (prin selectarea unui 
furnizor de formare în urma aplicării unei proceduri de achiziții) cât și prin plata unei taxe de participare la un 
curs de formare organizat de o firmă specializată, deschis tuturor celor interesați. 

În acest caz, acoperirea taxei de participare nu necesită aplicarea unei proceduri de achiziții. 

 instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de 

lucru, eligibile numai pe teritoriul României. 

Pentru liderii locali nu este eligibilă dobândirea de competențe prin cursuri autorizate ANC.  

Domeniile în care se organizează instruiri pentru liderii locali trebuie să fie legate de implementarea SDL și 
pot viza: 

- implementarea abordării LEADER; 
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- întocmirea cererilor de plată, a dosarelor de achiziții; 

- management de proiect. 

Organele de conducere ale GAL au responsabilitatea stabilirii listei liderilor locali care vor lua parte la instruiri 
și au obligația de a ține cont de relevanța și justificarea nominalizării persoanelor. Acestea trebuie să asigure 
un aport în implementarea SDL. Pentru fiecare persoană nominalizată, se va preciza și se va justifica 
încadrarea acesteia în categoria de ”lider local”. 

Cheltuielile eligibile sunt următoarele: 

- taxe de participare pentru angajații GAL, în cadrul cursurilor finalizate cu dobândirea de competențe, 

caz în care nu se aplică procedură de achiziții; 

- costuri cu diurna angajaților GAL, în cazul în care taxa de participare nu include costuri de masă; 

- costuri cu serviciile de formare/instruire externalizate care includ onorariul 

formatorilor/organizatorului  inclusiv  elaborarea  suportului de curs. Este eligbilă decontarea 

cheltuielilor pentru un singur formator pentru același curs, adresat aceluiași grup țintă, organizat 

într-o anumită perioadă (nu se acceptă suprapunerea a doi sau mai mulți formatori pentru aceeași 

sesiune de instruire). Este eligibilă bugetarea unui singur organizator, dacă se consideră necesară 

activitatea acestuia; 

- cheltuielile de transport, cazare și masă pentru formatori/organizator; 

- costuri logistice (închirierea spațiului, a echipamentelor, asigurarea materialelor de curs, a 

consumabilelor etc.); 

- costuri de transport pentru participanții la acțiunile de instruire/dobândire de competențe; 

- costuri cu cazarea pentru participanții la acțiunile de instruire/dobândire de competențe; 

- costuri cu masa/diurna (pentru angajații GAL) pentru participanții la acțiunile de instruire/dobândire 

de competențe. 

Toate costurile menționate mai sus necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția taxelor de 
participare, a diurnei, închirierii de spații și a costurilor de cazare și transport cu autoturismul 
personal/autovehicul GAL/transport în comun, atunci când acestea nu fac parte dintr-un contract de prestări 
de servicii încheiat cu furnizorul serviciului de formare/instruire. 

 Capitolul V – Cheltuieli pentru animare 

Aceste costuri sunt eligibile numai pe teritoriul GAL și reprezintă cheltuieli pentru acțiuni sau evenimente de 
animare (informare și promovare), adresate populației din teritoriu, prin care se fac cunoscute oportunitățile 
de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum și activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL.  

Participanții pentru care sunt eligibile costurile de participare la evenimentele de animare organizate de 
către GAL sunt: persoane care au domiciliul sau care întreprind o activitate economică pe teritoriul GAL, 
președintele GAL, reprezentantul legal al GAL, partenerii GAL, angajații GAL, alte persoane din partea altor 
instituții, invitate de către GAL, care vor participa activ la activitatea de animare (prin realizarea de 
prezentări, intervenții tehnice de specialitate etc.), cu justificare din partea GAL-ului. Reprezentanții din afara 
teritoriului nu vor reprezenta procentul majoritar al participanților.  

Sunt eligibile: 

 cheltuieli cu materiale de animare (banner/roll-up/pop-up banner, plic poştal, ecuson, legitimaţie,  

broșuri, pliante, afișe, volante/flyere, spoturi audio/multimedia în mass-media care acoperă teritoriul 

GAL, comunicate de presă, anunțuri promovate pe rețele de socializare, radio, reviste, presă online) – 

fără a fi eligibile materialele prin care se prezintă exclusiv sau preponderent informații cu caracter 

general despre teritoriul GAL, fără a fi legate de implementarea SDL; 

 cheltuieli cu materiale promoţionale (inclusiv personalizate) pe care este inscripționat numele GAL și 

după caz pagina web/e-mail/date de contact a acestuia de dimensiuni și costuri reduse: blocnotes-

uri, mape, genti/serviete/sacoșe textile, agende, pixuri, calendare, umbrele, CD-uri/DVD-uri, memory 

stick-uri/obiecte artizanale personalizate, de mici dimensiuni, confecționate din materiale naturale. 
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Aceste articole pot fi distribuite cu titlu gratuit și în afara teritoriului GAL în cadrul întâlnirilor 

organizate de către RNDR și REDR. 

 cheltuieli cu achiziționarea de corturi tip pavilion, inscripționate (cel mult două bucăți pe întreaga 

perioadă de programare) inscripționate cu sigla GAL, sau închirierea de corturi nepersonalizate 

(numărul va fi corelat cu evenimentul organizat); 

 cheltuieli cu achiziționarea/închirierea de scaune, mese pentru activitatea de promovare/informare 

privind SDL. 

 cheltuieli cu achiziționarea de articole vestimentare inscripționate cu sigla GAL, doar pentru angajații 

GAL. 

 cheltuieli pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene acordate României prin PNDR: 

plăcuță informativă amplasată la sediul GAL (realizată conform modelelor prestabilite disponibile pe 

pagina de internet a AFIR), plăcuță informativă generală amplasată pe indicatorul rutier al 

localității/în apropierea indicatorului rutier al localității la intrarea și ieșirea din localitatea în care 

este sediul GAL și doar pe drumul cu cel mai mare trafic (realizată conform modelelor prestabilite 

disponibile pe pagina de internet a AFIR), panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii 

(luminos/iluminat, aplicat pe clădire/pe sol/pe stâlp) dimensionat corect astfel încât să asigure 

vizibilitate optimă în raport cu clădirea și cu distanța de la care este necesară vizualizarea panoului; 

 cheltuieli onorarii cu experții organizatori implicați în organizarea evenimentelor de animare (alții 

decât animatorii angajați GAL). În situația în care GAL are angajați experți animatori, externalizarea 

activităților de animare către experți externi nu este eligibilă. Externalizarea organizării întregului 

eveniment de animare este eligibilă indiferent daca GAL are angajati responsabili cu animarea sau 

nu. 

 cheltuieli pentru închirierea de echipamente, spații și logistică pentru derularea acţiunilor; 

 cheltuieli privind asigurarea transportului angajaților GAL, participanților și organizatorilor (alții decât 

angajații GAL) la activitățile de animare (inclusiv deplasări pentru pregătirea acestor evenimente, 

dacă este cazul);  

 cheltuieli privind cazarea și masa/diurna (diurna este eligibilă numai pentru angajații GAL) 

participanților, organizatorilor și angajaților GAL în cadrul activităților de animare; 

 crearea, găzduirea și actualizarea unui web site pentru GAL. 

Toate acțiunile de animare de mai sus necesită proceduri de achiziții, atunci când sunt externalizate (realizate 
de către o entitate terță). 

Cheltuielile de transport  menționate mai sus necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, cu excepția 
costurilor de transport  în comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de combustibil, situație 
în care se vor aplica plafoanele prevăzute în legislația națională (HG 1860/2006, respectiv HG 518/1995), în 
vigoare la momentul realizării activității.  

Cheltuielile de cazare nu necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, în cazul în care  contractul externalizat 
de organizare a respectivei acțiuni de animare nu le include. 

Cheltuielile cu diurna nu necesită aplicare unei proceduri de achiziții și sunt eligibile numai pentru angajații 
GAL, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare pentru sectorul public. În cazul angajaților 
GAL, este eligibilă masa numai dacă în ziua respectivă angajatul nu a beneficiat de diurnă. 

 Cap. VI – Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și 

alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL  

Este eligibilă organizarea pe teritoriul GAL a evenimentelor de animare de tipul sărbătorilor locale, festivaluri 
tematice, târguri de produse tradiționale prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL.  
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Sunt eligibile costurile privind transportul, cazarea (dacă este cazul) și masa participanților/diurna angajaților 
(în cazul în care aceștia nu beneficiază de masă), pe teritoriul GAL, la evenimente de tipul sărbătorilor locale, 
festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL.  

De asemenea, sunt eligibile costuri pentru închirierea și amenajarea locației de organizare și a logisticii 
necesare organizării evenimentelor de acest tip de către GAL: 

- promovarea evenimentelor; 

- asigurarea utilităților pe perioada evenimentelor; 

- cheltuieli aferente reprezentațiilor artistice/culturale; 

- cheltuileli aferente expozanților. 

Toate acțiunile de animare de mai sus necesită proceduri de achiziții, atunci când sunt externalizate (realizate 
de către o entitate terță). Cheltuielile de transport  menționate mai sus necesită aplicarea unei proceduri de 
achiziții, cu excepția costurilor de transport  în comun sau a costurilor de transport justificate prin bonuri de 
combustibil, situație în care se vor aplica plafoanele prevăzute în legislația națională (HG 1860/2006, 
respectiv HG 518/1995), în vigoare la momentul realizării activității.  

Cheltuielile cu diurna nu necesită aplicarea unei proceduri de achiziții și sunt eligibile numai pentru angajații 
GAL, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare pentru sectorul public. În cazul angajaților 
GAL, este eligibilă masa numai dacă în ziua respectivă angajatul nu a beneficiat de diurnă. 

Cheltuielile de cazare nu necesită aplicarea unei proceduri de achiziții, în cazul în care serviciul de organizare 
nu le include. 

Cheltuielile aferente acestui capitol, vor fi eligibile în procent de maximum 10% din suma prevăzută în fiecare 
Contract de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4. 

Atenție! Nu este permisă perceperea de taxe de participare/taxe pentru expozanți la evenimentele 
organizate de GAL. Participarea la aceste evenimente, precum și materialele informative distribuite de GAL 
vor fi gratuite. 

 

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 
  
Rata sprijinului public nerambursabil este de 100%. 
 
Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei SDL, costurile de funcționare și de animare 
pentru fiecare SDL nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale 
efectuate pentru această strategie. În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de 
funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu 
costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei. 
 
În situația în care în cadrul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20%/25%, 
respectarea ponderii bugetate în cadrul strategiei va fi obligatorie pe parcursul implementării acesteia. 

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  33  CCOONNTTRRAACCTTAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  NNEERRAAMMBBUURRSSAABBIILL  

  
Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală revine DGDR - AM PNDR și se finalizează prin publicarea Raportului 
de Selecție Final pe pagina de internet a MADR – www.madr.ro.  În conformitate cu procedura proprie, DGDR 
- AM PNDR va emite, pentru fiecare GAL selectat, o Autorizație de funcționare, cu un număr de înregistrare 
unic, format din trei cifre.  
 
După finalizarea procedurii de selecție a SDL, pe parcursul procesului de emitere a Autorizațiilor de 
funcționare GAL, DGDR - AM PNDR va comunica AFIR lista GAL-urilor care au primit Autorizații de funcționare 
în vederea demarării procedurii de contractare. Fiecare GAL selectat va semna, la nivelul CRFIR de care 
aparține, un Acord – cadru de finanțare și trei Contracte de finanțare subsecvente. 

http://www.madr.ro/
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Acordul – cadru de finanţare și Contractele de finanțare pot fi modificate numai dacă circumstanţele de 
executare s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării acestora. Modificările intră în vigoare la data 
semnării/luării la cunoștință de către ambele părți. 
 
Principiile care stau la baza modificării Acordului – cadru de finanţare/Contractului de finanţare sunt 
următoarele: 

 Existența unor raţiuni justificate de modificare a Acordului – cadru de finanţare/Contractului de 
finanţare; 

 Modificările solicitate nu vor afecta funcționalitatea Acordului – cadru de finanțare/Contractului de 
finanţare și vor respecta cerințele obligatorii pe care trebuia să le îndeplinească GAL la momentul 
încheierii Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanţare; 

 Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contractul de finanţare nu poate fi 
depăşită; 

 Modificările Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanţare pot să fie efectuate numai în 
cursul duratei de execuţie a acestora şi nu pot avea efecte retroactive; 

 Scopul modificărilor trebuie să fie strâns legat de natura Acordului – cadru de finanțare/Contractului 
de finanţare. 

 
Modificările Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanţare se pot realiza atât la solicitarea 
beneficiarului, cât și la inițiativa Autorității Contractante, în funcție de natura modificărilor. 
 

3.1 ACORDUL - CADRU DE FINANȚARE 
 
La nivelul CRFIR se va întocmi, pentru fiecare GAL, ”Notificarea privind semnarea Acordului – cadru de 
finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 și a primului Contract de finanțare” (formular E 2L). 
 
Prin intermediul Acordului – cadru de finanțare nu se angajează sumele aferente funcționării GAL și animării 
teritoriului, acestea urmând să fie angajate periodic, odată cu semnarea fiecărui Contract de finanțare 
subsecvent. 
 
Valoarea totală specificată în Acordul – cadru de finanțare se stabilește în  funcție de valoarea SDL aprobată 
de DGDR-AM PNDR, care după caz, pentru beneficiarii care au îndeplinit criteriile de calitate, include planul 
de finanțare revizuit cu valoarea aferentă componentei B. Valoarea Acordului – cadru de finanțare se va 
prelua din Planul de finanțare revizuit, prin însumarea valorilor aferente cheltuielilor de funcționare și 
animare din componenta A și componenta B. În cadrul Acordului – cadru de finanțare, defalcarea valorii 
totale pe Contracte de finanțare se va realiza în Euro. 
 

3.1.1 SEMNAREA ACORDULUI - CADRU DE FINANȚARE 
 
Pentru semnarea Acordului – cadru de finanțare, GAL are obligația de a prezenta la CRFIR, cu cel puţin 10 zile 
înainte de data limită de semnare a Acordului - cadru de finanțare și a primului Contract de finanțare, 
următoarele:  

 Autorizația de funcționare, eliberată de către AM PNDR – copie şi original; 

 Codul RO (obținut de la APIA/AFIR); 

 Document de identitate Reprezentant legal – copie şi original (se acceptă inclusiv transmiterea de 

către beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 41/2016); 

 Cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-

financiar pentru reprezentantul legal - original; 

 Datele de contact ale GAL – număr de telefon, fax, e-mail, însuşite de către reprezentantul legal; 
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 Adresa din partea Băncii/Trezoreriei din care să rezulte: nr. Cont IBAN, titular cont și adresa 

Băncii/Trezoreriei; 

 Graficul calendaristic de implementare a Contractului de finanțare (pentru primul Contract de 

finanțare); 

 Buget totalizator aferent funcționării GAL și animării teritoriului, defalcat pe valori globale aferente 

fiecărui Contract de finanțare (exprimate în Euro); 

 Formularul de buget detaliat aferent primului Contract de finanțare, completat. 

 
În vederea încheierii Acordului – cadru de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4 și a primului Contract de 
finanțare, beneficiarului i se va comunica un termen inițial maxim pentru prezentarea documentelor 
prevăzute în Notificare (maximum 35 de zile), fără de care Acordul – cadru de finanțare și primul Contract nu 
pot fi încheiate. În cazul în care nu se poate încadra în termenul menționat în Notificarea E2L, beneficiarul 
este obligat să înștiințeze CRFIR cu privire la circumstanțele intervenite care au dus la neprezentarea în 
termenele acordate și să solicite alt termen (în baza unei fundamentări). Termenul de prezentare a 
documentelor poate fi prelungit o singură dată, fără a depăși termenul inițial cu mai mult de 20 de zile la 
solicitarea justificată a beneficiarului. 
 
Dacă beneficiarul nu prezintă documentele solicitate sau nu se prezintă spre semnare la termenele din 
Notificarea E 2L și nici nu solicită CRFIR, printr-o adresă scrisă, alt termen, care să nu depășească cele 
maximum 20 de zile menționate anterior, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar, iar Acordul – 
cadru de finanțare, precum și Contractele de finanțare ulterioare nu vor putea fi încheiate. 
 
Acordul – cadru de finanțare va avea următoarele anexe: 
 

Anexa I Buget totalizator aferent funcționării GAL și animării teritoriului, defalcat pe 
valori globale aferente Contractelor de finanțare (exprimate în Euro) 

Anexa II Materiale  publicitare cu  informaţii  privind  finanţarea proiectelor prin PNDR 
2014 - 2020 

Anexa III Strategia de Dezvoltare Locală, inclusiv clarificările aferente (în format 
electronic – CD ROM)  

Anexa IV Copie a Autorizației de funcționare emisă de către DGDR - AM PNDR 

Anexa V Alte documente (furnizate de beneficiar în baza notificării) 

 

3.1.2 MODIFICAREA ACORDULUI - CADRU DE FINANȚARE 
 
Modificarea Acordului – cadru de finanțare se poate realiza prin intermediul: 

 unei Note de aprobare/neaprobare privind modificarea Acordului – cadru de finanțare/Contractului 
de finanțare (formular C3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR; 

 unei Notificări privind modificarea Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanțare (formular 
C3.2.2.1L) – elaborată și transmisă de CRFIR. 

 
În vederea modificării Acordului – cadru de finanțare prin Notă de aprobare/neaprobare a modificării, 
beneficiarul va înainta către OJFIR o Notă explicativă (formularul C3.1L) – în două exemplare, în cadrul căreia 
se vor detalia solicitările formulate de beneficiar și se vor prezenta fundamentările aferente acestora. Se vor 
prezenta documente justificative pentru fiecare modificare solicitată. 
 
Situațiile care impun modificarea Acordului – cadru de finanțare prin intermediul unei Note de 
aprobare/neaprobare sunt următoarele: 

 Modificarea Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind modificarea valorilor globale aferente 
Contractelor de finanțare.  
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Nu este permisă creșterea valorii aferente Contractului de finanțare aflată în curs de implementare, ci numai 
modificarea alocărilor pentru Contractele de finanțare ulterioare. Ultimul Contract de finanțare va avea o 
alocare de minimum 10% din valoarea totală a Acordului-cadru de finanțare. 
 
În vederea realizării modificărilor bugetare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă bugetul previzonat 
refăcut. 
 

 Modificarea Anexei III la Acordul – cadru de finanțare - Strategia de Dezvoltare Locală, numai după 
primirea acordului DGDR AM PNDR. 

Beneficiarul este obligat să depună odată cu Nota explicativă și acordul AM - PNDR privind modificările 
solicitate. De asemenea, în Nota explicativă vor fi menționate și modificările anterioare aduse SDL și 
aprobate de către DGDR - AM PNDR. 
 

 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 
În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal, beneficiarul va prezenta: 

- copie după Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată conform prevederilor statutului 
asociației, prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului 
responsabil legal având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează 
domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice 
respective); 

- cazierul judiciar al noului reprezentant leagal, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 
penale în domeniul economico-financiar. Dacă se regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul 
economico-financiar solicitarea nu se aprobă; 

- specimenul de semnătură al noului reprezentant legal; 
- copie după actul de identitate a noului reprezentant legal (se acceptă inclusiv transmiterea de către 

beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 41/2016); 

- documente din care să reiasă faptul că noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit 
actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform 
statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective sau dacă are procură notarială prin care 
noul reprezentant legal este împuternicit de către reprezentantul persoanei juridice în relaţia cu 
AFIR. 
 

 Schimbarea sediului social al beneficiarului. 
În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Acordul – cadru de finanțare, 
beneficiarul depune documentul/documentele care atestă şi fundamentează modificarea (Nota explicativă, 
documente din care să reiasă modificarea sediului social). 
 

 Modificări intervenite în conținutul Autorizației de funcționare emise de către DGDR - AM PNDR. 
Se verifică existența documentelor justificative care atestă modificările la Autorizația de funcționare. 
 

 Alte situații specifice (se vor analiza punctual, în funcție de situațiile identificate pe parcursul 
implementării - ex.: realocarea sumelor neutilizate la sfârșitul unui Contract de finanțare, excepție 
făcând ultimul Contract aferent Acordului-cadru de finanțare). 

Se vor verifica documentele justificative care se impun, în funcție de fiecare caz specific. 
 
Experții CI SLIN - OJFIR pot solicita informații suplimentare în vederea aprobării modificării Acordului - cadru 
de finanțare. Termenul de analiză și aprobare/neaprobare a modificărilor Acordului - cadru de finanțare de 
către Autoritatea Contractantă este de trei zile de la înregistrarea la OJFIR a Notei C 3.1L. În cazul în care se 
solicită informații suplimentare, termenul de emitere a Notei de aprobare/neaprobare se prelungește cu 
perioada de răspuns din partea beneficiarului, la care se adaugă o zi după primire. Termenul de răspuns al 
beneficiarului este de maximum trei zile, în cazul documentelor lipsă. În cazul în care beneficiarul nu 
răspunde la informațiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut și nu notifică Autoritatea Contractantă 
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de întârzierea transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare, expertul CI SLIN - OJFIR va notifica 
beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse.  
 
Expertul CI SLIN - OJFIR va comunica beneficiarului acordul sau neaprobarea modificărilor, prin intermediul 
versiunii originale a Notei de Aprobare/neaprobare care poartă numai semnătura Directorului OJFIR și care 
devine parte integrantă la Acordul – cadru de finanțare. Beneficiarul va semna de luare la cunoștință, 
menționând și data primirii documentului. 
 
Modificarea Acordului – cadru de finanțare prin Notificare privind modificarea Acordului – cadru de 
finanțare/Contractului de finanțare (formular C3.2.2.1L) se realizează la inițiativa CRFIR în următoarele 
situații: 

 Modificări ale legislației aplicabile care au impact asupra prevederilor Acordului – cadru de finanțare; 

 Modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea anexelor/prevederilor generale ale 
Acordului – cadru de finanțare. 

 Modificarea  Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind diminuarea/creșterea valorii totale 
alocate pentru Sub-măsura 19.4, ca urmare a evaluării/evaluărilor intermediare realizate de către 
DGDR AM PNDR. 

 
Beneficiarul are obligația de se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în vigoare a 
modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv prin confirmare de primire 
pe fax, confirmare de citire pe e-mail). 
 

3.2   CONTRACTELE DE FINANȚARE SUBSECVENTE 
 
În baza Acordului – cadru de finanțare se vor semna trei Contracte de finanțare subsecvente: 

 primul Contract de finanțare va viza o perioadă de implementare cuprinsă între data semnării și  data 
de 31.12.2019, la care se vor adăuga maximum 30 de zile calendaristice pentru depunerea ultimului 
dosar de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății; 

 al doilea Contract de finanțare va viza o perioadă de implementare cuprinsă între începutul anului 
2020 și data de 31.12.2021, la care se vor adăuga maximum 30 de zile calendaristice pentru 
depunerea ultimului dosar de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile calendaristice pentru 
efectuarea plății; 

 ultimul Contract de finanțare va viza perioada cuprinsă între începutul anului 2022 și data de 
31.12.2023 (inclusiv cele maximum 90 de zile calendaristice necesare pentru efectuarea ultimei plăți) 
și va avea o alocare de minimum 10% din valoarea totală a Acordului-cadru de finanțare. 

 
Pentru a se asigura continuitatea funcționării GAL pe parcursul celor trei angajamente legale, Contractele de 
finanțare nr. 2 și 3, se vor semna cel târziu în luna decembrie a anului anterior intrării în vigoare, astfel încât 
acestea să poată fi implementate începând cu data de 01 ianuarie 2020, respectiv 2022.  
 
La baza încheierii Contractelor de finanțare subsecvente nr. 2 și 3 vor sta inclusiv Rapoartele de evaluare 
intermediară a implementării SDL, realizate de către DGDR – AM PNDR, în urma cărora valoarea alocată GAL-
urilor pentru Sub-măsura 19.4 poate fi diminuată/crescută. Diminuarea/creșterea valorii alocate se va 
reflecta inclusiv prin modificarea Acordului – cadru de finanțare. 
 

3.2.1 SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE 
 
Primul Contract de finanțare va fi încheiat în paralel cu încheierea Acordului – cadru de finanțare, pentru a 
diminua perioada de timp necesară demarării activității GAL-urilor. În acest sens, Notificarea E2L, transmisă 
pentru încheierea Acordului-cadru de finanțare va face referire și la documentele care trebuie depuse în 
vederea încheierii primului Contract de finanțare (a se vedea sub-capitolul 3.1.1). 
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Pentru cel de-al doilea și cel de-al treilea Contract de finanțare, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea 
perioadei de implementare a Contractului anterior, expertul CE- SLIN - CRFIR va transmite beneficiarilor 
„Notificarea beneficiarului privind semnarea Contractului de finanțare” (formularul C1.2L).  
 
Pentru semnarea Contractelor de finanțare nr. 2 și nr. 3, GAL are obligația de a prezenta la CRFIR, cu cel puţin 
10 zileînainte de data limită de semnare a angajamentelor legale, următoarele: 

 Document de identitate Reprezentant legal – copie (se acceptă inclusiv transmiterea de către 
beneficiar a versiunii scanate a actului de identitate, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 41/2016) şi original; 

 Cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-
financiar pentru reprezentantul legal (original); 

 Datele de contact ale GAL – număr de telefon, fax, e-mail, însuşite de către reprezentantul legal; 

 Adresa din partea Băncii/Trezoreriei din care să rezulte: nr. Cont IBAN, titular cont și adresa 
Băncii/Trezoreriei; 

 Graficul calendaristic de implementare a Contractului de finanțare (pentru Contractul de finanțare 
subsecvent); 

 Formularul cadru de Buget (Anexa II la Contractul de finanțare) completat. GAL va prezenta 
formularul de Buget completat, spre aprobare, Adunării Generale a GAL. După aprobarea de către 
Adunarea Generală, pe formularul de Buget, va fi făcută mențiunea „Aprobat de Adunarea Generală” 
și acesta va fi semnat și datat de către Președintele GAL. 

 
Notificarea beneficiarului pentru semnarea Contractului de finanțare se transmite direct la beneficiar, prin e-
mail, poștă sau fax, folosind datele de contact primite din partea AM PNDR. 
 
Expertul CE SLIN - CRFIR comunică prin Notificarea C1.2L, pe care o transmite beneficiarului, faptul că în 
termen de maximum 35 de zile  de la primirea Notificării C 1.2L, acesta să transmită la sediul CRFIR pentru a 
fi verificate, documentele solicitate în vederea încheierii Contractului de finanțare. După ce aceste condiții 
sunt îndeplinite, expertul CE SLIN - CRFIR  va verifica documentele primite, va elabora Contractul de finanțare 
în forma finală, pentru a putea fi semnată la nivelul CRFIR și ulterior de către beneficiar. 
 
În cazul în care nu se poate încadra în termenele menționate mai sus, beneficiarul este obligat să anunțe 
Autoritatea Contractantă – CRFIR, de circumstanțele intervenite care au dus la neprezentarea în termenele 
acordate și să solicite alte termene (în baza unei fundamentări). Termenul de prezentare a documentelor 
poate fi prelungit o singură dată, fără a depăși termenul inițial cu mai mult de 20 de zile. 
 
Următoarele documente vor fi anexate la fiecare Contract de finanțare şi vor fi parte integrantă a acestuia, 
având aceeaşi putere juridică:  
 

Anexa   I       Prevederi Generale  

Anexa  II  Buget indicativ aferent Contractului de finanțare 

Anexa III Instrucţiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR 

Anexa IV   Instrucţiuni de plată 

Anexa V Grafic calendaristic de implementare a Contractului de finanțare 

Anexa VI Alte documente (furnizate de beneficiar în baza notificării) 

 
Anexele III – Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR și IV – Instrucțiuni de plată vor fi 
preluate ultimele variante elaborate și aprobate la nivelul AFIR, în vigoare la momentul semnării Contractului 
de finanțare. 
 
Cursul de schimb EURO - RON utilizat este cursul de schimb  valabil la data de 01 ianuarie a anului în care a 
fost luată decizia de acordare a finanțării (anului semnării Contractului de finanțare de către ambele părți), 
conform prevederilor de la art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014. 
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Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către 
beneficiar la sediul CRFIR.  
 
În momentul semnării de către beneficiar, expertul CE SLIN - CRFIR  verifică dacă Contractul de finanțare este 
semnat din partea beneficiarului de către reprezentantul legal, așa cum este menționat în conținutul 
Contractului de finanțare, pe care-l verifică printr-un act de identitate. 
 
În cazul în care reprezentantul legal nu poate fi prezent la sediul CRFIR, semnarea Contractului de finanțare 
(C1.1L) se poate face de către un împuternicit al reprezentantului legal (prin procură autentificată la 
notariat). În acest sens, persoana împuternicită în vederea semnării Contractului de finanţare va prezenta 
procura notarială în original, însoţită de actul de identitate. Expertul din cadrul CE SLIN - CRFIR, legitimează 
împuternicitul reprezentantului legal al GAL-ului, prin prezentarea actului de identitate al acestuia și a 
procurii notariale prezentate. Procura în original sau o copie autentificată a acesteia se păstrează la dosarul 
administrativ al proiectului. 
 
Semnarea Contractului de finanțare la sediul CRFIR se va face în prezenţa expertului din cadrul CE SLIN - 
CRFIR responsabil de întocmirea întregii documentaţii aferente semnării acestuia. Expertul din cadrul CE SLIN 
- CRFIR prezintă beneficiarului condițiile contractuale și pașii procedurali.  
 
După semnarea de către beneficiar a Contractului de finanțare, un exemplar original împreună cu anexele 
sale este înmânat reprezentantului legal al beneficiarului sau împuternicitului. Primul Contract de finanțare 
intră în vigoare la data semnării de către beneficiar, în timp ce Contractele de finanțare nr. 2 și nr. 3 intră în 
vigoare după semnarea de către beneficiar, dar nu mai devreme de data de 01 ianuarie a anului 2020 (pentru 
Contractul de finanțare nr. 2)/2022 (pentru Contractul de finanțare nr. 3). 
 

3.2.2 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE 
 
Contractul de finanţare, semnat de Autoritatea Contractantă şi de către beneficiar, poate fi modificat în 
conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale. 
 
Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin: 

 Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR; 

 Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Acordului – cadru de finanțare/Contractului de 
finanțare (formular C 3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR; 

 Notificare privind modificarea Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanțare (formular C 
3.2.2.1L) – elaborată și transmisă de CRFIR. 

 
Actele Adiționale se întocmesc la nivelul CRFIR și se aprobă de către Directorul General Adjunct CRFIR. 
 
Cazurile care fac obiectul modificării Contractului de finanțare (C1.1L) prin Act adițional sunt următoarele: 

 Modificările financiare de peste 20% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia 
dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile; 

 Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă în urma efectuării de 
modificări financiare: 
- pentru dezangajarea unor sume rămase neutilizate la sfârșitul duratei Contractului de finanțare 

(sumele dezangajate pot fi utilizate la următorul Contract de finanțare); 
- ca urmare a retragerii unor sume stabilite în urma evaluării intermediare a implementării SDL, 

realizată de către AM – PNDR (numai în cazul în care reducerea aplicată de către DGDR - AM 
PNDR este mai mare decât suma disponibilă pentru Contractele ulterioare, situație în care se va 
recupera corespunzător și valoarea avansului acordat anterior, dacă acesta nu se mai încadrează 
în cuantumul de maximum 50% din valoarea Contractului de finanțare); 

- alte situații temeinic justificate care impun diminuarea bugetului Contractului de finanțare. 
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 Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare,  
peste termenul maxim de 12 luni, cu maximum trei luni, fără aplicarea de penalități; 

 Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului; 

 Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la 
Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca şi plătitor 
de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

 Acordarea plăților în avans cu următoarele precizări: 
o beneficiarii PNDR care au optat pentru avans pot solicita renunţarea la acesta, total sau 

parţial; 
o beneficiarii care au încheiat Contracte de finanțare au dreptul de a solicita avans, până la 

procentul maxim de 50%, cu asigurarea expertului SLIN - CRFIR că această solicitare se face 
până la data maximă de depunere a primului dosar al cererii de plată.  

o intensitatea avansului se aplică conform prevederilor din Regulamentul UE 1.305/2013, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform cu prevederile legale în vigoare (OUG 
49/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2016), respectiv situația în care beneficiarul poate 
încadra TVA pe coloana cheltuielilor neeligibile din FEADR și poate solicita rambursarea TVA de la 
Bugetul de stat; 

 Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării 
Contractului de finanțare. 

 
În toate situaţiile menţionate mai sus, beneficiarul trebuie să demonstreze prin documente justificative 
oportunitatea și viabilitatea modificărilor, urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării  în valoarea angajată 
prin Contractul de finanțare.  
 
Documente care trebuie depuse de beneficiar la OJFIR în cazul modificării Contractului de finanțare: 

 Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;  

 Bugetul indicativ actualizat propus;  

 Dacă valoarea eligibilă a Contractului scade în urma modificărilor financiare şi beneficiarul a solicitat 
avans de până la maximum 50% din valoarea aferentă finanţării nerambursabile, valoarea avansului 
se va recalcula din valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă după dezangajare, respectând procentul 
aprobat;  

 Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz); 

 În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit pe parcursul derulării proiectului 
plătitor de TVA şi astfel TVA va deveni neeligibil atât din FEADR, cât și de la Bugetul de Stat, de la 
data când beneficiarul devine plătitor de TVA.  

 
În cazul în care la nivelul structurilor teritoriale ale AFIR se constată absenţa unui document, expertul poate 
solicita informații suplimentare. Termenul de răspuns al solicitantului este de 3/5 zile pentru documentul 
lipsă de la data primirii solicitării.  
 
În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut şi nu 
notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare, 
expertul SLIN – OJFIR/CRFIR va notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse. 
 
Expertul SLIN CRFIR notifică beneficiarul cu privire la decizia privind încheierea/neîncheierea Actului adițional 
prin intermediul formularelor C 3.3.7L ”Notificare de acceptare a modificărilor la Contractul de finanțare prin 
Act adițional” sau C 3.3.8L ”Notificare de neacceptare a modificărilor la Contractul de finanțare prin Act 
adițional”.  
 
Toate Actele adiționale aferente Contractelor de Finanţare, se semnează de către beneficiar la sediul CRFIR. 
În cazul în care reprezentantul legal nu poate fi prezent la sediul CRFIR, semnarea Actului adițional se face de 
un împuternicit al reprezentantului legal (prin procură autentificată la notariat). Expertul cu atribuţii de 
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implementare din cadrul CRFIR legitimează împuternicitul reprezentantului legal al proiectului, prin 
prezentarea actului de identitate al acestuia şi legalitatea procurii notariale prezentate. După semnarea de 
către beneficiar a Actului Adițional, un exemplar original al acestuia este înmânat reprezentantului legal. 
Data calendaristică de la care Actul adiţional intră în vigoare este data la care semnează beneficiarul.  
 
Beneficiarii au posibilitatea de a contesta decizia CRFIR privind neacceptarea modificărilor propuse, în 
conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I: Modificarea 
Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, în vigoare la momentul respectiv. 
 
Pentru a prezenta modificările pe care le solicită la Contractul de finanțare, în vederea aprobării, fără să fie 
necesară încheierea unui Act adițional, beneficiarul va depune o Notă explicativă (formularul C3.1L) – în două 
exemplare, la CI SLIN  - OJFIR, însoțită de documente justificative, după caz. 
 
Termenul maxim de procesare a documentelor de la data primirii solicitării de modificare a Contractului de 
finanţare la nivelul SLIN – CRFIR și până la aprobarea Actului Adiţional de către Directorul General Adjunct 
CRFIR este de maximum 30 zile. 
 
Modificarea Contractelor de finanțare prin Notă de aprobare/neaprobare (C3.2.2L) se realizează în 
următoarele cazuri: 

 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 
În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal, beneficiarul va prezenta aceleași documente precizate 
la secțiunea 3.1.2 a prezentului Ghid de implementare. 

 

 Schimbarea sediului social și/sau administrativ al beneficiarului. 
În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social și/sau administrativ, beneficiarul depune 
documentul/documentele care atestă şi fundamenteză modificarea (Nota explicativă, documente din care să 
reiasă noul sediu social/administrativ al beneficiarului). 
 

 Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare bancare pentru proiectul 
PNDR. 

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise în 
Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, beneficiarul 
atașează în original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare  
şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente.  
 
În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al 
contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui 
client la o instituție financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) 
beneficiarul depune adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN 
al contului. 
 

 Modificările financiare care nu depășesc 20% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul 
fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile. 

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 20% din suma înscrisă iniţial 
în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea se va realiza 
prin Act adițional.  
 

 Modificări ale Graficului calendaristic de implementare a Contractului de finanțare – Anexa V la 
Contractul de finanțare, precum: 

- introducerea de noi activități în Graficul calendaristic de implementare a Contractului de 
finanțare;  

- schimbarea Graficului calendaristic de implementare a Contractului de finanțare ca încadrare 
în timpul de execuție; 
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- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final (numărul de 
rapoarte de activitate intermediare nu sunt considerate activități).  

 
În cazul modificării Graficului calendaristic de implementare a Contractului de finanțare, beneficiarul va 
anexa la Nota explicativă și Graficul calendaristic de implementare a Contractului de finanțare, refăcut. 
Renunțarea la realizarea anumitor activități din cadrul Graficului calendaristic de implementare nu face 
obiectul unei Note de aprobare/neaprobare, însă beneficiarul are obligația de a informa Autoritatea 
Contractantă cu privire la nerealizarea anumitor acțiuni, astfel încât să se evite situațiile în care pentru acele 
activități au fost deja programate vizite pe teren de către experții OJFIR. 
 

 Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul 
implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.). 

 
Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanţare prin Notă de 
aprobare: 

 Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;  

 Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 20% valoarea înscrisă inițial în 
cadrul Capitolului bugetar respectiv);  

 Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz). 
 
Expertul CI SLIN  - OJFIR analizează modificările propuse și stabilește concluziile cu privire la solicitarea 
beneficiarului în termen de trei zile de la înregistrarea solicitării. În cazul în care se solicită informații 
suplimentare din partea beneficiarului (prin C3.5L), acest termen se prelungește cu perioada în care se 
primesc acestea de la beneficiar, la care se adaugă o zi după primire. Termenul de răspuns al beneficiarului 
este de trei zile. În situația în care care nu se impune încheierea unui Act adițional și modificările propuse de 
beneficiar sunt aprobate, expertul de la CI SLIN  - OJFIR completează „Nota de aprobare/neaprobare a 
modificării Contractului de finanțare” (formularul C 3.2.2 L). 
 
În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut şi nu 
notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare, atunci 
expertul de la CI SLIN  - OJFIR – va notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse, prin 
transmiterea formularului C 3.2.2L. De asemenea, în cazul în care modificările solicitate de către beneficiar 
nu sunt conforme scopului Contractului de finanțare sau legislației, fac obiectul unui Act adițional, sau 
informațiile prezentate sunt insuficiente pentru avizarea modificărilor, expertul de la CI SLIN  - OJFIR – va 
notifica beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse, prin transmiterea formularului C 3.2.2L. 
 
În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări 
procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile incidente Contractului de 
finanțare, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului de finanțare, prin 
transmiterea unei Notificări privind modificarea Acordului – cadru de finanțare/Contractului de finanțare 
(formular C 3.2.2.1L). 
 
Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în vigoare a 
modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv prin confirmare de primire 
pe fax, confirmare de citire pe e-mail). 
 

3.3   ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE  
 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea 
de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării 
AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare, sau în cazul în care se 
constată deficiențe în implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarului i s-a retras Autorizația de 
funcționare de către Autoritatea de Management, se va demara procedura de încetare a Contractului de 
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finanțare în conformitate cu prevederile Anexei I – Prevederi generale și recuperarea ajutorului financiar 
nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  44  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  CCOONNTTRRAACCTTEELLOORR  DDEE  FFIINNAANNȚȚAARREE  
 
După încheierea fiecărui Contract de finanțare, Grupurile de Acțiune Locală vor parcurge următorii pași 
procedurali: 

 GAL realizează achizițiile necesare demarării activităților de funcționare și animare și transmit dosarele de 
achiziții spre avizare la CI SLIN – CRFIR (în format letric sau electronic – scanate, pe e-mail sau pe CD-
ROM), unde acestea sunt verificate și avizate/neavizate; 

 GAL desfășoară activitățile de funcționare și animare în conformitate cu prevederile din fișa Sub-măsurii 
19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” din cadrul PNDR 2014-2020 și cele din Contractul 
de finanțare (inclusiv Graficul calendaristic de implementare anexat); 

 OJFIR/SL – DATLIN verifică pe teren activitatea desfășurată de beneficiari; 

 OJFIR verifică și avizează Rapoartele de Activitate depuse de beneficiari; 

 GAL depune Dosarul Cererii de Plată la CI SLIN  – CRFIR, care îl verifică și autorizează plata/respinge parțial 
sau integral cheltuielile solicitate; 

 SL – DATLIN realizează verificările pe eșantion aferente dosarelor de plată și de achiziții, conform 
procedurii de autorizare a plăților și a proceduri de achiziții pentru beneficiari publici; 

 AFIR efectuează plata către GAL, reprezentând cheltuieli eligibile acoperite de sprijinul public. 
 

4.1   ACHIZIȚII  
 
Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari, se va desfășura în conformitate cu prevederile 
din „Instrucțiuni privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR”, anexă la Contractul de finanțare.  
 
Atenție! În conformitate cu clarificările emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, GAL-urile, în 
calitate de Autorități Contractante, au obligația de a estima valoarea achiziţiei publice şi de a alege 
modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru întreaga perioadă de implementare a 
fiecărui Contract de finanțare subsecvent, și nu anual. În acest sens, plafoanele stabilite de Legea 98/2016 se 
vor respecta în cadrul fiecărui Contract de finanțare subsecvent. 
În cazul cheltuielilor de funcționare și animare privind achiziția de bunuri și servicii, pot exista două situații: 

 Cazul în care valoarea estimată a bunurilor și serviciilor se încadrează în limita pragului valoric legal care 
permite achiziționarea directă a acestora; 

Pe durata de implementare a Contractului de finanțare aferentă sub-măsurii 19.4, înainte de încheierea 
fiecărui contract de cumpărare directă (bunuri sau servicii), GAL va depune la CI SLIN – OJFIR,  următoarele 
documente: 

o Programul de Achiziții al Proiectului inițial/refăcut (conform clarificărilor emise de Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice, acesta se va elabora pentru fiecare Contract de finanțare subsecvent); 

o Fundamentarea necesității cumpărării directe (Formular D0.1L), care trebuie să cuprindă: 
- tipurile de bunuri și servicii;  
- liste de cantități;  
- specificații tehnice minime pentru bunuri;  
- termeni de referință pentru servicii;  
- justificări privind necesitatea bunurilor și serviciilor achiziționate prin cumpărare directă în activitatea 

GAL. 
După primirea acestor documente, expertul CI SLIN  – OJFIR va întocmi ”Raportul de verificare privind 
fundamentarea necesității cumpărării directe pentru beneficiarii finanțării prin Sub-măsura 19.4” – 
formularul D1L. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise de către GAL în maximum trei zile de la 
confirmarea primirii solicitării. 
 
Termenul de verificare și aprobare a acestui raport este de maximum patru zile, de la depunerea 
documentației de către GAL. Termenul se poate prelungi cu trei zile, în cazul solicitării de clarificări. 
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Programul de Achiziții al Proiectului, Fundamentarea necesității și Raportul de verificare D1L aprobat vor face 
parte din Dosarul de achiziție ce va fi depus de GAL la CRFIR  – CI SLIN, spre avizare. De asemenea, la CRFIR se 
vor depune și celelalte documente menționate în cadrul Instrucțiunilor de achiziții- anexă la Contractul de 
finanțare. 
 

 Cazul  în care pragul valoric indică aplicarea unei proceduri de achiziție publică, se va realiza respectând 
prevederile procedurale din „Instrucțiuni privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR” – anexă la 
Contractul de finanțare. 

GAL-ul are obligația de a publica Programul de Achiziții al Proiectului pe pagina de internet proprie și de a-l 
actualiza în termen de maximum cinci zile, în situația în care intervin modificări sau completări în conținutul 
acestuia. 
 
În scopul diminuării riscului apariției de nereguli, se vor aplica următoarele reguli/principii privind achizițiile 
în cadrul Sub-măsurii 19.4: 

 GAL-ul are obligația de a depune/transmite dosarele de achiziții (letric sau electronic) la CRFIR în 
vederea avizării și de a nu iniția implementarea/derularea acestora anterior primirii avizului CRFIR; 

 GAL-ul are obligația de a depune/transmite în cadrul dosarelor de achiziții, oferte complete în care 
prețurile să fie defalcate clar pe activități/componente pentru a se putea verifica rezonabilitatea 
prețurilor propuse (cu alte proiecte similare, cu baza de date, internet sau alte metode relevante); 

 Contractele prezentate în cadrul dosarelor de achiziții să fie clare din punct de vedere al obiectului și 
obligațiilor prestatorului/furnizorului; 

 În contractele de achiziții de servicii de instruire, încheiate de către GAL-uri, să se detalieze onorariul 
managerului, expertului formator/consultantului, personalului auxiliar, pe zi (8 ore) sau pe oră; 

 Achiziția cu materialele de animare (promovare și informare) să fie corelată cu numărul potențialilor 
beneficiari pentru care sunt desfășurate aceste acțiuni (scopul este acela de a se asigura o 
informare/promovare eficientă și corectă a persoanelor interesate, prin tipărirea unui număr optim 
de materiale, dar și evitarea unor cheltuieli nejustificate, constând în publicarea de materiale 
redundante, lipsite de utilitate practică pentru respectivii beneficiari). 

 
Atenție! Derularea contractelor de achiziții și recepția bunurilor/serviciilor se va realiza numai după primirea 
avizului CRFIR cu privire la achiziția propusă. 
 

4.2   PLATĂ 
 
Pentru fiecare solicitare de plată a cheltuielilor de funcționare și animare, beneficiarul va întocmi Dosarul 
Cererii de Plată, utilizând în acest sens formularele prevăzute în cadrul  Manualului de procedură pentru 
implementare – secțiunea 03: Autorizare plăți (cod Manual 01 – 03). 
 
Verificarea Dosarului Cererii de Plată se va desfășura în conformitate cu prevederile din Manualul de 
procedură pentru implementare – secțiunea 03: Autorizare plăți și Instrucțiunile de Plată, anexă la Contractul 
de finanțare. Din documentele justificative transmise prin Dosarul Cererii de Plată de către GAL la CRFIR 
trebuie să reiasă clar eligibilitatea cheltuielilor de funcționare și animare efectuate. 
 
Atenție! Sumele declarate neeligibile cu ocazia verificării cererilor de plată specifice Sub-măsurii 19.4, depuse 
de către GAL-uri pot fi menținute în bugetul de funcționare și animare, cu posibilitatea reutilizării acestora în 
cadrul aceluiași capitol bugetar/realocării în cadrul oricărui capitol aferent aceluiași Contract de finanțare sau 
redistribuirii în Contractul următor.  
 
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. Termenul de 
depunere pentru prima tranșă de plată este de maximum 12 luni de la data semnării Contractului de 
finanțare, sub sancțiunea rezilierii acestuia și retragerii autorizației de funcționare a GAL. Acest termen poate 
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fi prelungit cu maximum trei luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de 
AFIR. 
 
Conform prevederilor fișei tehnice a Măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei Strategii de 
Dezvoltare Locală, costurile de funcționare și de animare pentru fiecare SDL nu trebuie să depășească 20% 
(25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. În cazul în care în 
cadrul SDL aprobată, cheltuielile de funcționare au fost bugetate la o pondere mai mică decât maximul 
permis, această pondere maximă va fi obligatorie în implementarea Sub-măsurii 19.4 și nu se va accepta 
depășirea procentului și a sumei alocate. 
 
Atenție! Beneficiarii vor avea în vedere faptul că la nivelul CRFIR/AFIR se vor realiza următoarele verificări: 

 pentru primul Contract de finanțare, la fiecare cerere de plată (cu excepția cererii de plată pentru 
avans) se va verifica dacă suma solicitată la plată, cumulată cu plățile efectuate anterior în cadrul 
Sub-măsurii 19.4 nu depășește procentul maxim aferent cheltuielilor de funcționare aprobat prin SDL 
(și nu mai mult de 20%/25% pentru zona Deltei Dunării) raportat la valoarea publică contractată în 
cadrul SDL (Sub-măsurile 19.2 și 19.4); 

 pentru cel de-al doilea Contract de finanțare subsecvent: 
o la fiecare cerere de plată (cu excepția cererii de plată pentru avans și a ultimei tranșe de 

plată) se va verifica dacă suma solicitată la plată, cumulată cu plățile efectuate anterior în 
cadrul Sub-măsurii 19.4 nu depășește procentul maxim aferent cheltuielilor de funcționare 
aprobat prin SDL (și nu mai mult de 20%/25% pentru zona Deltei Dunării) raportat la valoarea 
publică contractată în cadrul SDL (Sub-măsurile 19.2 și 19.4); 

o la ultima cerere de plată se va verifica dacă suma solicitată la plată, cumulată cu plățile 
efectuate anterior în Sub-măsurii 19.4 nu depășește procentul maxim aferent cheltuielilor de 
funcționare aprobat prin SDL (și nu mai mult de 20%/25% pentru zona Deltei Dunării) 
raportat la valoarea publică plătită în cadrul SDL (Sub-măsurile 19.2 și 19.4); 

 pentru cel de-al treilea Contract de finanțare subsecvent, la fiecare cerere de plată (cu excepția 
cererii de plată pentru avans) se va verifica dacă suma solicitată la plată, cumulată cu plățile 
efectuate anterior în Sub-măsurii 19.4 nu depășește procentul maxim aferent cheltuielilor de 
funcționare aprobat prin SDL (și nu mai mult de 20%/25% pentru zona Deltei Dunării) raportat la 
valoarea publică plătită în cadrul SDL (Sub-măsurile 19.2 și 19.4). 

 
Precizări referitoare la plata avansului 
 
Conform prevederilor art. 42 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și a prevederilor PNDR 2014 – 2020, 
Grupurile de Acțiune Locală pot solicita Agenției de Plăți plata unui avans în cazul în care se include în 
programul de dezvoltare rurală o astfel de posibilitate. Cuantumul avansurilor nu poate depăși 50% din 
sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.  
 
În conformitate cu prevederile din fișa Sub-măsurii 19.4 din cadrul PNDR 2014-2020, art. 42 şi art. 63 din Reg 
(UE) nr. 1305/2013,  OUG 49/2015 aprobată cu modificări prin Legea 56/2016 și prevederile HG nr. 226/2015 
cu modificările și completările ulterioare, Grupurile de Acțiune Locală pot solicita plata unui avans de 
maximum 50% din ajutorul public acordat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  
 
Pentru obținerea unei sume în avans, Grupul de Acțiune Locală, va depune o solicitare în acest sens, la SLIN – 
CRFIR, utilizând formularele menționate în Instrucțiunea de Plată (anexă la Contractul de finanțare). 
 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. Utilizarea avansului se 
justifică de către beneficiar pe bază de documente la ultima tranşă de plată. 
 
Acordarea avansului este condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
care corespunde procentului de 100% din valoarea avansului. Conform art. 23 al OUG 49/2015, în cazul 
beneficiarilor privaţi ai sprijinului pentru investiţii, precum şi al beneficiarilor Sub-măsurii 19.4, plata 
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avansului poate fi subordonată şi unei poliţe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma 
avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei în vigoare. 
 
Garanția financiară trebuie să fie valabilă pe perioada duratei de execuție a proiectului (aferentă fiecărui 
Contract de finanțare), inclusiv termenul de 90 de zile aferent ultimei tranșe de plată. 
 

4.3   RAPOARTELE DE ACTIVITATE ALE BENEFICIARULUI 
 
În vederea semnării Contractelor de finanțare, beneficiarii au obligația de a depune la CRFIR Graficul 
calendaristic de implementare a Contractului de finanțare (Anexa V la Contract). 
 
O parte dintre activitățile previzionate în Graficul calendaristic de implementare vor face obiectul 
Rapoartelor de activitate intermediare/finale ale beneficiarului. Acestea vor face referire la realizarea 
următoarelor acțiuni specifice Capitolelor III (parțial) – VI din Bugetul indicativ: 

 instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; 

 instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru; 

 animare (activități de promovare sau informare); 

 participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare 
Rurală;  

 deplasări la alte întâlniri în afara teritoriului GAL (de ex. întâlniri organizate de AM sau AFIR) sau ptr. 
bune practici; 

 organizarea de târguri, sărbători locale etc. 
 
Raportul Intermediar de Activitate este depus în conformitate cu termenele prevăzute în Graficul 
calendaristic de implementare a Contractului de finanțare. Beneficiarul depune Raportul Intermediar de 
activitate la CE SLIN – OJFIR în format electronic (CD), însoțit de o adresă de înaintare, în vederea verificării și 
avizării. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. Concluzia verificării (AVIZAT/AVIZAT 
PARȚIAL/NEAVIZAT) este comunicată beneficiarului în termen de șapte zile de la primirea Raportului de 
Activitate. 
 
În cazul neavizării/avizării parțiale, beneficiarul are obligația de a reface Raportul Intermediar de Activitate 
(ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare), în termen de cinci zile de la primirea 
înștiințării. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii 
inițiale. 
 
Notă 
Raportul Intermediar de Activitate poate fi redepus de maximum două ori. În cazul în care nici după a doua 
redepunere a acestuia beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR, acestuia nu i se vor deconta 
cheltuielile aferente activităților pentru care Raportul nu a fost avizat,  iar Raportul Intermediar de 
Activitate se consideră avizat parțial/neavizat, în funcție de deficiențele constatate. 
 
Expertul CE SLIN – OJFIR trimite beneficiarului Notificarea de avizare/neavizare a Rapoartelor de Activitate 
(formular D1.8L). 
 
Raportul Final de Activitate va cuprinde următoarele rubrici și informații: 

 Descrierea activităților – beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele 
aferente activităților desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar 
de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. (În cazul în care nu au fost depuse 
Rapoarte Intermediare de Activitate, perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Graficului de 
implementare până la depunerea Raportului Final de Activitate). 

 Descrierea rezultatelor – beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele 
rezultatelor activităților, obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar 
de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. (În cazul în care nu au fost depuse 
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Rapoarte Intermediare de Activitate, perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Graficului 
calendaristic de implementare până la depunerea Raportului Final de Activitate). 

 
Raportul Final de Activitate va fi depus în format electronic (CD) la  CE SLIN  - OJFIR în termen de 10 zile după 
încheierea activităților aferente fiecărui Contract de finanțare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a 
anului calendaristic în care acestea sunt depuse. Respectarea acestui termen este obligatorie, nefiind 
permisă depunerea Raportului de activitate final după această dată. Raportul va fi însoțit de o adresă de 
înaintare. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 
 
Concluzia Verificării poate fi AVIZAT/NEAVIZAT/AVIZAT Parțial. În ziua imediat următoare avizării de către 
Directorul OJFIR, expertul CE SLIN trimite beneficiarului Notificarea de avizat/neavizat/avizat parțial a 
Rapoartelor de Activitate (formular D1.8L). 
 
În cazul „NEAVIZĂRII”, beneficiarul are obligația de a reface Raportul Final de Activitate (tinând cont de 
observațiile menționate în adresa de înștiințare), în termen de cinci zile de la primirea înștiințarii. Fluxul 
procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale.  
 
Notă 
Raportul Final de Activitate poate fi redepus de maximum 2 ori. În cazul în care nici după a doua 
redepunere a acestuia beneficiarul nu și-a însușit observațiile OJFIR, acestuia nu i se vor deconta 
cheltuielile aferente activităților pentru care Raportul nu a fost avizat, iar Raportul Final se consideră avizat 
parțial. 
 
Doar Rapoartele de Activitate avizate/avizate parțial vor reprezenta documente justificative de plată.  
 
Pentru toate acțiunile întreprinse în cadrul funcționării GAL/animării teritoriului care sunt adresate unui grup 
de persoane, printre documentele justificative anexate Rapoartelor se vor prezenta listele participanților 
care vor conține obligatoriu cel puțin următoarele: 

 data organizării acțiunii/evenimentului; 

 numele persoanei participante; 

 date de contact (număr telefon fix/mobil, adresă e-mail dacă există, localitatea, județ); 

 semnătura. 
 
Atenție! Beneficiarii au  obligația de a păstra la sediul GAL toate documentele originale aferente desfășurării 
evenimentelor care fac obiectul Rapoartelor de activitate intermediare/finale, ale căror copii sunt anexate 
acestora, în vederea prezentării pentru eventuale controale ulterioare. 
 

4.4   VERIFICAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR DE FINANȚARE 
 
Lunar, până în data de 25 a fiecărei luni, beneficiarul are obligația de a comunica, printr-o adresă, către OJFIR 
– SLIN, datele exacte de organizare a evenimentelor care fac obiectul Graficului calendaristic de 
implementare, locația și intervalul orar de desfășurare a acestora, pentru luna următoare. Orice modificare a 
acestora va fi comunicată cu minumum trei zile înainte de data evenimentelor. 
 
Pe baza Graficului de implementare a Contractului de finanțare (Anexa V la Contractul de finanțare), 
coroborat cu informațiile primite din partea beneficiarului pentru luna respectivă, expertul CE SLIN – OJFIR va 
propune un ”Grafic calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren” în perioada de implementare a 
activităților din Graficul calendaristic de implementare a activităților.  
 
Verificările pe teren de către SLIN OJFIR vor fi făcute anterior depunerii Rapoartelor de activitate de către 
beneficiar. Astfel, CE SLIN are obligația de a efectua cel puțin o verificare pe teren pentru fiecare Raport de 
activitate.  
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Fiecare verificare va fi realizată de către doi experți din cadrul CE SLIN – OJFIR la locul de desfășurare a 
evenimentelor. CE SLIN – OJFIR va avea obligaţia să notifice beneficiarul privind data şi ora verificării pe 
teren, cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. Beneficiarul va desemna un reprezentant care va 
fi împuternicit să asiste la verificarea pe teren. Beneficiarul va confirma primirea înștiințării și va nominaliza 
reprezentantul împuternicit pentru a participa la verificare cel târziu cu o zi înainte de data propusă pentru 
verificare de OJFIR. 
 
La fiecare verificare, experții verificatori vor completa „Lista de Verificare pe Teren în etapa de derulare a 
Contractului” (formularul D1.6L), prin care se va urmări modul de desfășurare a activităților prevăzute. De 
asemenea, cu ocazia verificării efectuate pe teren, vor fi efectuate poze relevante aferente verificării 
respective. 
 
După verificarea pe teren consemnată în Listă, experții vor completa Secțiunea Concluzii din acest formular. 
Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzatoare sau nu, iar rezultatul 
verificării va putea fi: 

 „avizat”: dacă toate căsuţele sunt bifate DA sau NU ESTE CAZUL la Părțile I și II; 

 „avizat parțial”: dacă anumite puncte de verificare au bifă negativă la Părțile I și II; 

 ”neavizat”: dacă toate aspectele menţionate în Părțile I și II nu sunt îndeplinite; 
 
În fișa de verificare se va preciza, la secțiunea Concluzii, perioada pentru care anumite activități nu sunt 
avizate, acestea neputând fi decontate la plată. Pentru situația „avizat parțial”/”neavizat”, beneficiarului i se 
va oferi posibilitatea de a remedia situația necorespunzătoare semnalată de către experții verificatori și va 
înștiința în scris expertul CE SLIN – OJFIR, asupra remedierii.  
 
Experții verificatori OJFIR vor mai face o vizită pe teren, existând două situații: 

 remedierea de către beneficiar a activităților semnalate ca fiind necorespunzatoare: decizia asupra 
formularului „Fișa de verificare pe teren” este „avizat” și din acel moment cheltuielile respective vor 
putea fi considerate eligibile; 

 situația ca o anumită activitate să fie necorespunzătoare: experții verificatori vor  rămâne la decizia 
„avizat parțial”/”neavizat” pe „Fișa de verificare pe teren” și vor consemna Acțiunea necorespunzătoare 
la rubrica „Observații” din formularul „Fișa de verificare pe teren”. 

 
Expertul CE SLIN  – OJFIR va urmări ca aceste activități de la rubrica „Observații” din „Lista de Verificare pe 
Teren în etapa de derulare a Contractului de finanțare”, să nu fie incluse în Raportul de Activitate 
(intermediar/final) ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată, până la remedierea situațiilor 
necorespunzătoare. Remedierea deficiențelor este constatată de către experții OJFIR, după primirea 
înștiințării din partea beneficiarului, în cadrul unei noi vizite pe teren, care va viza exclusiv aspectele 
neconforme identificate inițial. 
 
„Lista de Verificare pe Teren în etapa de derulare a Contractului de finanțare va fi întocmită în dublu 
exemplar, unul pentru reprezentanții OJFIR și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către 
experții verificatori care au întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului care ia la cunoștință 
concluziile verificărilor. Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile 
verificatorilor din „Lista de Verificare pe Teren în etapa de derulare a Contractului de finanțare” (D1.6L). 
După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, cel de-al doilea exemplar la expertul CE SLIN  - OJFIR.  
 
Verificarea implementării Contractelor de finanțare se va realiza și la nivelul Serviciului LEADER – Direcția 
Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR. Scopul acestor verificării este ca AFIR să 
se asigure de corectitudinea implementării acțiunilor finanțate prin Sub-măsura 19.4. Listele de verificare a 
GAL-urilor de către SL DATLIN, pentru cele trei perioade aferente Contractelor de finanțare subsecvente, se 
vor stabili pe perioada de valabilitate a Contractelor de finanțare.  
 
În cazul în care activitatea SL DATLIN nu permite verificarea tuturor Contractelor de finanțare prevăzute în 
Listă, verificarea poate fi delegată către CRFIR. 
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Atenție! Verificările privind implementarea Contractelor de finanțare aferente Sub-măsurii 19.4, pot fi 
efectuate de către personalul SL – DATLIN și al structurilor teritoriale (CRFIR, OJFIR) și fără înștiințarea 
prealabilă a beneficiarilor. 
 
Pentru verificarea acțiunilor aferente Graficului de implementare (anexa V la Contractul de finanțare), 
inclusiv a modului de implementare a SDL, experții SL DATLIN vor întreprinde vizite pe teren în conformitate 
cu Graficul Calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren pentru proiectele incluse în lista de verificare. 
 
Fiecare verificare va fi realizată de către doi experți din cadrul SL DATLIN – AFIR. Nu este obligatoriu ca 
aceștia să notifice beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren. Pentru fiecare verificare pe teren, 
beneficiarul va desemna un reprezentant pentru a asista la verificare, cel târziu în ziua efectuării verificării (în 
cazul în care aceasta nu este anunțată în prealabil). 
 
La fiecare verificare, experții SL DATLIN verificatori vor completa Formular D1.6L – „Lista de verificare pe 
teren în etapa de derulare a Contractului de finanțare” – Partea I și partea a III-a, care va urmări 
implementarea activităților. Pentru activitățile care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Finale de activitate 
(ex: organizare seminarii, instruiri, acțiuni de animare), se va efectua verificarea numai în cazul în care vizita 
pe teren a experților SL DATLIN coincide cu organizarea unui eveniment specific pentru aceste activități, sau 
în cazul în care Directorul General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole al AFIR solicită în 
mod expres controlul acestui tip de acțiuni.  
 
Notă 
În afară de verificarea periodică de către SL DATLIN, Autoritatea Contractantă, MADR, DGDR – AM PNDR, 
Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării 
nerambursabile vor putea efectua vizite de verificare pe teren privind implementarea Contractelor în orice 
moment, pe toata perioada derulării acestora, fără a notifica în acest sens beneficiarul. 
 
Verificarea sesizărilor primite cu privire la funcționarea GAL 
În cazul în care la nivelul AFIR se primesc sesizări cu privire la eventuale nereguli apărute în activitatea și 
funcționarea GAL-urilor, acestea vor fi înaintate către Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR, în 
vederea efectuării controalelor care se impun. 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  
 

5.1  LISTA DOCUMENTELOR ȘI FORMULARELOR DISPONIBILE PE PAGINILE DE INTERNET ALE MADR ŞI AFIR  
 

 Acordul – cadru de finanțare; 
 Contractul de finanţare; 
 Modelul de Grafic calendaristic de implementare a Contractului de finanțare; 
 Modelul de Raport Intermediar de Activitate și Raport Final de Activitate; 
 Formulare de plată (Cererea de Plată, Cererea de Plată pentru avans, Declaraţia de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, Declaraţia de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declaraţia pe 
propria răspundere a beneficiarului); 

 Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR). 
 
Toate formularele al căror format este elaborat de AFIR pot fi consultate și descărcate direct de pe pagina de 
internet a AFIR (www.afir.info – Investiţii PNDR – SM 19.4)  sau pot fi solicitate de la sediile AFIR din ţară. 
 
Atenţie! Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă despre informaţiile publice 
referitoare la măsura/submăsura PNDR 2014-2020 pe care o accesează. 
 

5.2 DICȚIONAR  DE TERMENI   
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Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare 
a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei; 
Acord – cadru de finanțare – document cadru încheiat între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile, 
care reglementează principiile generale de acordare a finanțării în cadrul Sub-măsurii 19.4, până la finalul 
anului 2023, fără angajarea contabilă a valorii aferente funcționării GAL și animării teritoriului; 
Animator - Persoana care identifică problemele din spațiul rural, propune soluții pentru rezolvarea lor, 
promovează oportunități de finanțare; 
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și care a 
încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile publice nerambursabile alocate proiectelor - aceasta este 
asigurata prin contribuția Uniunii Europene prin FEADR și a Guvernului României prin bugetul de stat; 
Contract de Finanțare – document care reglementează acordarea fondurilor publice nerambursabile între 
AFIR și beneficiar, în cadrul Sub-măsurii 19.4 și în baza căruia se angajează, periodic, sumele aferente 
funcționării GAL și animării teritoriului; 
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării 
prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 
Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine 
definit; 
Fișa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, 
obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile 
de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului; 
Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, 
privat și societatea civilă; 
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a 
implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de 
Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă 
de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat 
conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 
Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de GAL-uri către Autoritatea de Management 
și va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru 
dezvoltarea comunităților rurale; 
Zi – zi lucrătoare. 

5.3 ABREVIERI  
 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune în ceea ce privește dezvoltarea rurală; 
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul programatic pe baza căruia va putea fi 
accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene și este 
aprobat de Comisia Europeană; 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
DGDR AM – PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală; 
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care derulează 
FEADR; 
OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 
AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 
CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică AFIR de  la nivelul 
regiunilor de dezvoltare; 
SDL – Strategia de Dezvoltare Locală; 
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole  din cadrul AFIR; 
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 
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SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale; 
CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole - 
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
CI SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-
agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale. 
 

5.4 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ  
 
Legislaţia europeană 
 
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 
157/2005;   
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;  
Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce 
privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru 
fondurile structurale și de investiții europene. 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea 
și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, 
(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului. 
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013. 
Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de 
monitorizare și evaluare a PAC; 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei 
Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare. 
 
Legislaţia naţională 
 
Hotărârea nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 
aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare.; 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu 
modificărie prin Legea nr. 56/2016; 
Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu 
preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice; 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 
Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în 
interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

5.5 AFIR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ   
 
Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de 
finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile 
pentru finanţarea propriilor proiecte pentru dezvoltare rurală. 
 
AFIR vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 și vineri între orele 8:30 și 14:30  pentru a 
vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau 
sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.  
 
Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile calendaristice), orice informaţie 
necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii AFIR 
nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 
 
Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care 
intră în aria de competenţă a AFIR.  
 

../../../../Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
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De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în 
derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru 
soluţionarea problemelor.  
 
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. Trebuie 
să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea 
trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a 
întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare. 
 
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și cheltuielile 
eligibile din FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea 
Întrebări frecvente de pe pagina de internet a AFIR  (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau 
să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în 
secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţe concrete care au 
aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari. 
 
 
 

* * * 


