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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea  
MĂSURII 411-11 – Formare profesionala , informare si consultanţă 
 
 
 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul  
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa IV – Programul 
LEADER şi constituie un suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 
și ale Programului LEADER. Acest document nu este 
opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.  
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
întocmirea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi 
modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 
dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a 
tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri 
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care 
trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al 
Studiului de Fezabilitate şi al Memoriului Justificativ, ale 
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile 
realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. 
Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele 
din procedurile de lucru ale Grupului de Acțiune Locală 
”DRUMUL CARELOR”, postate pe site. Ghidul Solicitantului, 
precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din 
cauza actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau 
procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina 
de internet www.drumulcarelor.ro 

 

 

IMPORTANT! 
 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate 
de Grupului de Acțiune Locală ” DRUMUL CARELOR”  disponibile la secretariatul GAL 

Drumul Carelor, precum şi pe pagina  deinternet www.drumulcarelor.ro 
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR și Programul LEADER, ne puteţi 

contacta direct 
la secretariatul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de 

contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 
 
 
 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
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CAPITOLUL 1 – Prevederi generale 
 
 
 
Obiectivele Măsurii 411-11 – Formare profesională , informare si consultanţă 
 

 

Masura 111 – Formare profesională, informare si consultanţă se încadreazã în Axa I – „Crestrea 

competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiectiv general imbunatatirea sectoarelor 

agro-zootehnic, apicol, silvic, alimentar şi de servicii, utilizarea durabila a terenurilor agricole şi 

protectia mediului, prin actiuni de formare , informare si difuzare de cunostinte inovative persoanelor 

adulte care activeaza in sectoarele mentionate. 

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL Drumul Carelor este centrata pe urmatoarele 

aspecte cheie : 

 Dezvoltarea economiei locale bazata pe sectorul agricol , non-agricol si turistic. 

 Ridicarea nivelului de trai. 

 Pastrarea si dezvoltarea potentialului teritoriului. 

 

Importanţa activităţilor de formare la nivelul teritoriului apare datorită mai multor factori: 

1. necesitatea creşterii competitivităţii şi diversificării produselor din agricultură, zootehnie; 

2. necesitatea restructurării şi modernizării sectoarelor agricol şi zootehnic, sectoarelor de 

procesare şi comercializare a produselor agricole şi zootehnice, apicole; 

3. nevoii de dezvoltare a activităţilor economice în domeniul turismului prin care 

potenţialul natural şi cultural - etnografic poate fi folosit la maxim pentru dezvoltarea 

durabilă a teritoriului; 

4. capacităţii reduse a micilor producători de a intra pe o piaţă din ce în ce mai globală şi 

mai concurenţială; 

5. necesitatea încurajării afacerilor orientate spre piaţă şi îmbogăţirii cunoştinţelor 

economice şi de management; 
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Obiective specifice: 

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită utilizarea durabilă a terenurilor 

agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi 

modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, zootehnice, 

apicole şi forestiere, dar şi a transformărilor sociale, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale. 

 
 
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate 

în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea conservării 

şi creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 

 

Obiectivele operaţionale includ acţiuni care vor contribui la: 

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale specifice pentru agricultură, zootehnie, 

apicultură, silvicultură şi industria alimentară; 

b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

c) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, 

diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de 

procesare); 

d) promovarea şi respectarea standardelor de calitate a produselor agricole, zootehnice şi silvice 

precum şi a condiţiilor de mediu; 

e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea 

asigurării utilizării durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere, 

conservarea acestora, creşterea procentului de păduri la nivel local ce reprezintă obiective principale 

ale politicii naţionale forestiere; 

f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT); 

g) respectarea şi încurajarea principiului privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Măsura combină obiective din axele 1, 2 şi 3 ale PNDR şi este în acord cu prevederile art. 20, lit. a, 

pct. 1 şi art. 52, lit.c din regulamentul 1698/2005 al CE. 

Măsura sprijină:  

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, specializare), în 

vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor în următoarele domenii: 

a. Agro-silvic 

- Cultura legumelor şi cerealelor  

- Culturile cu valoarea economică mare (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, arbuşti ornamentali, flori, etc.) 

- Managementul exploataţiilor agricole în regim familial (micro-ferme) 

- Agricultură ecologică 

- Apicultură 

- Silvicultură 

b. Protecţia mediului 

- Practici de agro-mediu; 

- Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

c. Conducerea afacerilor 

- Marketing-ul şi desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate; 

- Conducerea şi derularea activităţilor din domeniul turismului; 

- Antreprenoriat – demararea şi conducerea afacerilor; 

d. Domeniul prestaţiilor sociale şi de servicii pentru populaţie 

-Asistenţă socială pentru grupuri defavorizate; 

-Cadastru agricol; 

-Diverse meşteşuguri tradiţionale; 

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind cerinţele de igienă, producţie, comercializare a 

produselor agricole şi agro-alimentare de pe piaţa europeană 

3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, schimburi de 

experienţă, evenimente care pot contribui la informarea acestora. 
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4. Informare generală privind posibilităţile de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea 

afacerilor din sectorul rural ( Axa 1, Axa 3). 

 

Furnizarea actiunilor de formare profesională precum si a actiunilor de informare si difuzare a 

cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe 

criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă etc. 

Contribuţia publică aferentă Măsurii 411-11 este de: 
 

–     30 000 euro din care: 
 

Contribuția Guvernului României de la bugetul central de stat – 20%  

Contribuția Uniunii Europene – 80% 

 

Ajutorul public (FEADR+contribuţie publică naţională): 100%, conform anexei la Regulamentul 

Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 

 

Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite prin 

această măsură. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală - DRUMUL CARELOR 
Topoloveni, județul Argeș ,Str. Calea Bucureşti, nr. 50-52 

Tel/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com; website: www.drumulcarelor.ro 

 

 

8 

 

 
 
CAPITOLUL 2 – Prezentarea Măsurii 411-11 
 
 
2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 
 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare. 

 
 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 411-11 sunt: 

 

 Furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor, entitati 

publice sau private care activeaza în domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si 

difuzarii de cunostinte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.  

 

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 411-11  derulată prin PNDR este 

restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:` 

 
 

a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de 

întârziere;  
 

b) beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate din inițiativa APDRP pentru FEADR din 

cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an;  
 

c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.  
 
 
 
Reprezentantul legal trebuie să fie: 
 

Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu APDRP, conform 

legislaţiei în vigoare. 
 

Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de 

la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare. 
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2.2. Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului  
 

1. Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Drumul Carelor conform definiției din PNDR și 

PDL iar beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;  

 
2. Solicitantul trebuie să fie persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

România sau alte state membre UE (dacă ofertantul este organizat sub forma unui consorţiu 

atunci cel puţin liderul consorţiului trebuie sa fie persoană juridică înfiinţată conform legislaţiei 

în vigoare în România sau alte state membre UE);  
 

3. Activitatea de formare profesională este prevăzută în obiectul de activitate al ofertantului, ca 

activitate principală sau secundară, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  
 

4. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  
 

5. Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat și bugetul local;  
 

6. Dispune de personal calificat pentru fiecare domeniu de acțiune propus în proiect furnizorul de 
formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe va prezenta: lista experților 
specializați pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de 
formare, informare și difuzare de cunoștințe, certificatul de formator al fiecărui expert, CV-ul 
fiecărui expert;  

 
7. Se vor încheia acorduri de parteneriat cu una sau mai multe întreprinderi în vederea efectuării 

vizitelor pe teren. (Se vor organiza vizite de teren în cadrul cursurilor de formare, scopul lor 

fiind prezentarea unor metode şi idei inovative în realizarea şi dezvoltarea unor proiecte)  

 
 

ATENȚIE!  
 

Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde 
totalitatea comunelor ca unităţi administrativ - teritoriale împreună cu satele componente. 
Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. 
 

 
2.3. Tipuri de servicii/acțiuni sprijinite și cheltuieli eligibile 
 
Sprijinul prin această măsură vizează următoarele investiții: 
 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, 

silvic si alimentar, ca de exemplu:  
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a. Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii productiei, 

igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea 

animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 

amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

Reînvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale;  
 

b. Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor;  
 

c. Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului;  
 

d. Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea 

rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);  
 

e. Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;  
 

f. Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar;  
 

g. Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie 

compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului;  
 

h. Îmbunatatirea   cunostintelor  privind   conservarea   şi  recuperarea  unor  plante,  
 

culturi sau rase tradiţionale, specifice microregiunii, înfiinţarea de culturi tradiţionale, 

precum şi obţinerea unor produse agricole sau agro-alimentare tradiţionale; 
 

i. Dezvoltarea capacităţii inovative pe tot parcursul proceselor de producţie;  
 

j. Activitate obligatorie: Se vor organiza vizite de teren în cadrul cursurilor de formare, 

scopul lor fiind prezentarea unor metode şi idei inovative în microregiune. Se vor 

încheia acorduri de parteneriat cu una sau mai multe ferme în vederea efectuării 

vizitelor pe teren.  
 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 

expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de 

experienta, cunoaşterea unor tehnologii sau metode inovative aplicate, organizarea de 

expoziţii şi târguri în microregiune în vederea promovării produselor locale, etc.  

 
 
 Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiva. 
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Se vor organiza 2 sesiuni de formare care vor cuprinde 50 persoane, din care : 

- 35 tineri - până în 40 de ani, din care 15 femei 

- 15 adulţi 

Se vor organiza:  

- o acţiune de informare generală privind posibilitatea accesării fondurilor europene de 

dezvoltare rurală, politica de mediu, susţinerea înfiinţării grupurilor de producători, cuprinde în 

total 20 participanţi (15 tineri – din care 7 femei) 

- o acţiune de informare specifică privind cerinţele pentru produsele agroalimentare, cuprinde 

în total 50 participanţi (40 tineri – din care 15 femei) 

- o acţiune de schimb de experienţă pe teme de dezvoltare rurală, care vor cuprinde în total 30 

participanţi din care: 

- 25 tineri (până în 40 de ani) 

-  5 adulţi 

 

În cadrul fiecărei sesiuni de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 100 de persoane 

pe parcursul a  5  zile  conform  domeniilor  menţionate  anterior.  Având  în  vedere  necesitatea  

formării  de  abilităţi specifice, timpul alocat activităţilor  practice va fi de 40% din timpul total 

alocat fiecărui domeniu în parte. Activităţile practice sunt obligatorii şi vor fi adaptate permanent 

astfel incot să corespundă nevoilor participanţilor. 

La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională participanţii vor completa un chestionar 

individual de evaluare a cunoştinţelor dobândite şi vor primi atestate de participare, pe  care  vor  fi  

menţionate  domeniile  în  care  a  fost  realizată  formarea  profesională.  Completarea 

chestionarului individual de evaluare va fi condiţionată de prezenţa obligatorie a fiecărui 

participant la minim 95% (38 de ore) din durata sesiunii de pregătire de 40 de ore. 

Retragerea oricărui participant in timpul sesiunii de formare profesională înainte de 

finalizarea acesteia atrage  după  sine   imposibilitatea  înscrierii  respectivului  participant  la  o  

alta  sesiune  de  formare profesională pentru obţinerea atestatului de participare. 
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Precizări privind acțiunile  eligibile:  

 

Acţiuni imateriale: 
 

– Onorarii și diurna pentru experții formatori şi consultanţi; 

– Taxe pentru participarea la cursuri , care nu pot fi organizate de GAL-ul nostru dar 

sprijina dezvoltarea resurselor umane din teritoriu . 

 
Acţiuni materiale: 

 
 

–  Cheltuieli de transport;  
 

–  Materiale didactice și consumabile;  
 

–  Materiale informative;  
 

–  Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;  
 

– Închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională; 
 

–  Închirierea de spaţii şi aparatură necesară organizării de târguri şi expoziţii; – Alte 

cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională şi de informare și 

difuzare de cunoștințe.  
 
2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile:  

 

ATENŢIE! Finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de 

investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investiţie realizată din cheltuielile 

neeligibile. 

 

Prin Măsura 411-11  nu sunt eligibile următoarele tipuri de investiții: 
 

 cursurile sau activitățile de formare care intră sub incidența programelor sau sistemelor 

normale de învămământ agricol si silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de 

calificare; 
 

 cheltuieli cu investițiile;  
 

 cheltuielile pentru activități de formare sprijinite prin Fondul Social European (prin programul 

POS-DRU).  
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Prin  Măsura  411-11  nu  sunt  eligibile  următoarele  tipuri  de cheltuieli: 
 

1. impozite şi taxe fiscale;  
 

2. comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;  
 

3. achiziţionare de echipament second – hand;  
 

4. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat 

de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din 

Regulamentul (CE) nr.1698/2005;  

 
 IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă 

(persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate 

capabilă să desfăşoare o activitate economică), care îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

 

- nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA);  
 

- TVA-ul este nerecuperabil;  
 

- este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA-ul 

de la bugetul de stat sau din alte surse).  

 
 
 ATENŢIE! Pentru beneficiarii publici care accesează Măsura 411-11, TVA-ul este cheltuială 

neeligibilă prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/2005, care indică în mod explicit 

această categorie ca fiind exclusă de la finanţarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond. Autorităţi 

ale administraţiei publice locale sau entităţi publice finanţate integral din bugetele acestora, 

organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată fără 

scop patrimonial, îşi vor putea deconta sumele necesare acoperirii plăţii TVA, aferentă livrărilor de 

bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia 

financiară a Uniunii Europene şi/ sau din cofinanţarea aferentă, de la bugetul de stat în conformitate 

cu legislaţia în vigoare (OUG 74/2009). 
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5. costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate  

contului euro APDRP; 

6.  contribuţia în natură;  

7. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de 

asigurare, etc.;  

8. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri şi a studiilor de fezabilitate;  

9. costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente.  

 

 

2.5. Criterii de selecţie a proiectului  

 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR, Programul LEADER sunt supuse unui 

sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de 

selecţie: 

 
 

 Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți, 

experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului, etc.);  

 

 Planificarea activităților; 

 

 Proiectul solicitantului prevede acţiuni exemplare de protecţia mediului/dezvoltare durabilă: 

ex. se foloseşte hârtie reciclată pentru suport de cursuri, materiale consumabile reciclate, etc.  

 

 Deviz financiar – detalierea devizului financiar explicativ  

 

 Furnizorul propune mai mult de un partener în vederea efectuării vizitelor de teren .  
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus 

menționate, iar sistemul de punctare este următorul: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

1. Beneficiarul are acreditare din partea CNFPA în domeniu 10 

2. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 
experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului, 
etc.)   
 
a. Înțelegerea nevoilor – se va puncta descrierea modului în care implementarea 
proiectului va conduce la rezultate, respectiv  cum aceste rezultate vor răspunde 
necesităților identificate în teritoriul GAL Drumul Carelor.  

 informaţii detaliate  
 informaţii suficiente  
 informaţii sumare  

 
b. Număr de experți formatori cu experiență LEADER implicați în implementarea 
activităților  

 pentru un număr minim de 3 experţi formatori  
 pentru fiecare expert formator peste numărul minim se vor acorda  

2 puncte, dar punctajul maxim nu va depăşi 10 puncte 
Experții formatori trebuie să dețină experiență dobândită prin participarea lor ca 
formatori în programe de formare implementate prin PNDR, Axa IV – LEADER. 
Experiența se dovedește prin CV, precum și prin contractul individual de 
muncă/prestări servicii privind experiența specifică. 
 
Logistica folosită pentru implementarea proiectului – descrierea acesteia pe domenii 
de activitate conform activităţilor planificate 

 informaţii detaliate 
 informaţii suficiente 
 informaţii sumare 

Descrierea trebuie să vizeze toate condițiile fizice aferente organizării, respectiv 
asigurarea condițiilor optime derulării tuturor activitățiilor în cadrul programului, 
inclusiv locația propusă. 
 
 
 
 
 
 

Max. 35 
 
 
 

Max. 15 
 
 

15 
10 
5 
 
 

Max. 15 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 

Max. 5 
 
 
5 
3 
1 
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3. Proiectul se adesează formării profesionale a următoarelor categorii de 
beneficiari: 
- fermieri care deţin  exploataţii de semi-subzistenţă; 
- producători din sectoarele agro-zootehnic, apicol, forestier şi agroindustrial; 
- tineri sub 40 de ani, cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate 
juridică solicită formarea profesională a propriilor angajaţi sau membrii; 
 - femei - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate juridică solicită 
formarea profesională a propriilor angajaţi sau membrii. 
 
 

Max. 20 
 
5 
5 
5 
 
5 

4. Proiectul solicitantului prevede acţiuni exemplare de protecţia 
mediului/dezvoltare durabilă: ex: se foloseşte hârtie reciclată pentru suport de 
cursuri, materiale consumabile reciclate, formarea profesională include 
transmiterea de informaţii/cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor, aptitudinilor 
şi abilităţilor necesare în domeniul protecţiei mediului etc.  
 
Pentru a obţine punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să prevadă și 
să descrie aceste acțiuni în Cererea de finanțare.  
 
Se va acorda punctaj pentru acţiunile intreprinse, astfel: 

- acţiuni care includ activităţi de protecţie a mediului 
 

- acţiuni privind transmiterea de informaţii/cunoştinţe şi dezvoltarea 
competenţelor, aptitudinilor şi abilităţilor necesare în domeniul protecţiei 
mediului etc. 

 
 

Max. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

15 

5. Informările promovează noi tehnologii în domeniul folosirii energiei 
regenerabile 
 

5 

6. Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor corespunzători măsurii 411-
11 din strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Drumul Carelor.  
Pentru obţinerea punctajului maxim numărul de beneficiari ai proiectului va fi de minim 
50, structurat conform indicatorilor de  realizare din măsura 411-11. 

10 

 
 
Punctajul minim pentru selecţie este de 10 puncte. 
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Notă! 
 

Informaţii detaliate sunt considerate informaţiile care, pe lângă caracterul general de enunţ, 

prezintă date concrete, explicaţii şi descrieri amănunţite ale procedurilor de 

organizare/repartizare/desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei componente în parte, adaptate 

necesităţilor, cu respectarea prevederilor PDL. 

 
 

Informaţii suficiente sunt considerate informaţiile care includ toate elementele necesare, dar 

care pe lângă caracterul general de enunţ, prezintă pe scurt descrieri, explicaţii, date concrete ale 

procedurilor de organizare/repartizare/desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei componente în 

parte, cu respectarea prevederilor PDL. 

 
 

Informaţii sumare sunt considerate informaţiile prezentate succint, superficial, expeditiv, 

cărora le lipsesc descrierile, explicaţiile, datele concrete ale procedurilor de organizare/repartizare 

/desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei componente în parte, cu respectarea prevederilor PDL, 

sau nu conţin descrierea fiecărei componente în parte. 

 
 

ATENȚIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la 

faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj 

la selecţie, devin condiţii obligatorii. 

 
În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că 

aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. 
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Indicatori de monitorizare conform Plan de Dezvoltare Locală: 

 

 
 

Criterii de prioritizare pentru participanți 
 
 

În cazul în care numărul beneficiarilor finali identificați este mai mare decât cel prevăzut inițial 

conform PDL, solicitantul va selecta beneficiarii finali, conform următoarelor criterii funcție de 

tematica instruirii: 

 - fermierilor de semi-subzistenţă; 
 
 - producătorilor din sectoarele agro-zootehnic, apicol, forestier şi agroindustrial; 
 
 - tinerilor (sub 40 de ani), - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate juridică 
solicită formarea profesională a propriilor angajaţi sau membri; 
 
 - femeilor - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate juridică solicită formarea 
profesională a propriilor angajaţi sau membri. 
 

Indicator Ţinta 
 2012 – 2015 

% îndeplinire 
criterii de 
selecţie 

Număr participanţi la activităţi de formare profesională, din care: 

- tineri sub 40 ani  

- femei 

50 
 
35 
15 

 
 
70% 

Număr de participanţi la acţiuni de informare, difuzare şi transfer 
cunoştinţe: 

- fermieri de subzistenţă 

- persoane care fac parte din structuri asociative 

150 
 
110 
40 

 
 
73% 
27% 

Tipul participanţilor (după sectorul în care activează) 
- cultura agricolă  
- zootehnie apicultură  
- mixt  
 
Număr total de zile 

- de pregătire profesională 

- de informare şi disiminare informaţii 

- întruniri tematice, schimburi de experienţă 

 
25 
15  
10 
 
16 
10 
4 
2 
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- sa fie beneficiari ai Măsurilor 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistena, 
112 – Instalarea tinerilor fermieri, 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole sau 123 - Cresterea 
valorii adaugate a produselor agricole si forestiere din cadrul PDL sau beneficiar ai altor masuri din 
Axele I si II din PNDR;  
 
2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
 
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsurii 411-11 va fi: 
 
- intensitatea  sprijinului  nerambursabil (FEADR+contribuţie publică naţională)  este  de  100%  
și  nu  va  depăși 30 000 Euro/proiect 
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CAPITOLUL 3 – Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru „Formare 

profesională, informare si consultanţă“ 

 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate în prealabil de către beneficiar. 

 

Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR 

pentru a fi cofinanţate prin FEADR. 

 

ATENŢIE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă 

de programare (2012-2013) în cadrul Măsurii 411-11, însă depunerea unui alt proiect FEADR este 

condiţionată de finalizarea investiţiei începute anterior, iar cumulul ajutorului public nerambursabil 

acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani 

fiscali, indiferent de forma sprijinului financiar (subvenţii, credite cu dobândă preferenţială, etc). 
 

Cei 3 ani fiscali vor fi luaţi în calcul începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. Cumulul 

ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referinţă 01 ianuarie 

2007. 

 
 
 
ATENŢIE! Acţionarii majoritari ai unei societăţi comerciale nu pot avea mai multe proiecte în 

derulare, în acelaşi timp şi pentru aceleaşi tipuri de investiţii, în cadrul Măsurii 411-11 ”Formare 

profesională, informare si consultanţă” 

 
 
Precizări referitoare la noţiunea de ACŢIONAR MAJORITAR: 
 

O persoană fizică/juridică care este acţionar/asociat majoritar în sensul majorităţii absolute 

(reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul acţiunilor/părţilor sociale) din punct de vedere al 

acţiunilor/părţilor sociale în două sau mai multe societăţi nu poate solicita fonduri FEADR, în acelaşi 

timp şi în cadrul aceleaşi măsuri, decât în cadrul unei singure societăţi. 

 

Atenţie!   În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
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65/2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce 

priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în ceea ce priveşte 

măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod 

artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând 

astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". 

 

 
3.1. Completarea, depunerea și verificarea Dosarului cererii de finanțare 
 

Dosarul cererii de finanțare conține cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 

detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 

 

Formularul standard al cererii de finanţare este anexat la prezentul Ghid şi este disponibil în 

format electronic, la adresa  www.drumulcarelor.ro . 

 

 

ATENŢIE! Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele 

Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

 
 
3.1.1. Completarea cererii de finanţare 
 
 

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

anexat la prezentul Ghid al solicitantului. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea 

secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată) poate conduce la 

respingerea Dosarului cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate 

Cereri de finanțare completate de mână. Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu 

un opis, cu următoarele: 
 

Nr. Crt. Titlul documentului Nr.pagină (de la ... până la ... ) 
     

 
 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie 
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completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. 
 

În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare şi relevante, care vor preciza modul 
în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce 
măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. 
 
 

 

3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de finanțare 
 
 
 

Cererile de finanţare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. 

Originalul şi două copii a cererii de finanțare, împreună cu două formate electronice (CD) şi cu 

documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL Drumul Carelor. 
 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile 

numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). 

 

 

Important! Vor fi ataşate două copii electronice (prin scanare) a Cererii de finanțare, ca și a 
tuturor documentelor ataşate Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea 
conform listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). 
 

Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie 

conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi 

(recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | 

}”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale 

denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale 

denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele 

desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va 

adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de 

Finanţare. 
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Dosarele Cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de către un împuternicit, prin procura legalizată (în 

original) al responsabilului legal, la secretariatul Grupului de Acţiune Locală Drumul Carelor, înaintea 

datei limită care figurează în licitaţia de proiecte. 

 
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanțare împreună cu toate anexele completate, în 

3 exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară 

dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE ” , împreună cu documentele originale (pentru care a 

ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al 

Dosarului cererii de finanțare în afara celor 3 exemplare pe care le depune. 

 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: bilanţ contabil 

vizat de administraţia financiară, diplome, atestate, etc.), copiile trebuie să conţină menţiunea 

„Conform cu originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. Copiile se vor 

confrunta cu originalul de către angaltul GAL Drumul Carelor care realizează conformitatea, va face 

menţiunea „Conform cu originalul”, datează şi semnează. 

 

3.1.3  Verificarea  dosarului  cererii  de  finanţare  de  către  GAL Drumul Carelor   și APDRP 
 

A.  Verificarea conformităţii Cererii de finanţare 
 

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de 

verificare a conformităţii”. 
 
Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanţare: 
 

–  dacă este corect completată;  
 

–  dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;  
 

– dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un original şi 

două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).  

În cazul în care se descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform. 

 
 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care 

sunt descoperite de personalul verificato al GAL Drumul Carelor  și SVCF – OJPDRP, dar care, cu 

ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ 
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informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă. 
 
 

Solicitantul este invitat să revină la secretariatul GAL Drumul Carelor după evaluarea conformităţii, 

pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanțare este conformă sau să i se explice cauzele 

neconformităţii. 
 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoștinţă prin semnătură fişa de verificare a conformităţii. 
 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. 
  

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, 

nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

 
Aceeaşi cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. 
 
 
După verificare pot exista două variante: 
 

– Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

– Cererea de finanţare este declarată conformă;  
 
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare. 

 

B.  Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare 
  
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: 
 
      -OJPDRP și GAL Drumul Carelor pentru toate proiectele;  
 

– APDRP – nivel central - pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.  

 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:  
 

–     verificarea eligibilităţii solicitantului;  
 

–     verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie;  
 

–     verificarea bugetului al proiectului;  
 

–     verificarea tuturor documentelor anexate;  
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Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  
 
ATENŢIE! Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și GAL Drumul Carelor îşi rezervă 

dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi 

implementării proiectului se constată de către APDRP și/sau  GAL Drumul Carelor că este necesar. 

 
 
 
3.1.4. Selecția proiectelor 
 
 

Numărul sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce poate avea loc in anul 2013 este 

stabilit de către GAL Drumul Carelor. Anunțul va fi postat pe pagina web al GAL Drumul Carelor   

www.drumulcarelor.ro, va fi publicat în mass-media cu acoperire locală, afișat la Consiliul Judetean 

Arges și Consiliile Locale ale celorlalte comune parteneri GAL Drumul Carelor. 
 

Grupul de Acțiune Locală Drumul Carelor stabilește, înaintea lansării depunerii de proiecte, 

sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal. 

 
Comitetul de Selecție va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit 

şi va întocmi o listă a proiectelor selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care o 

va publica prin intermediul mijloacelor de comunicare și informare aferente procedurii de lucru. 
 

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, în cadrul GAL Drumul Carelor şi are în 

componenţă reprezentanţi ai acestuia. Rolul Comitetului de Selecţie este de a face propuneri către 

APDRP pentru finanţarea proiectelor. 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face avand in vedere 

prevedrile cuprinse in Procedura de selectie. 

 

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un 

Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune avizării de către Președintele GAL. 

Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, eligibile neselectate, 

neeligibile și retrase. 

 

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse, în 

cazul în care mai rămân proiecte fără finanțare, acestea vor fi restituite potențialilor beneficiari în 
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vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. 

 
După ce Cererile de finanțare au fost selectate la nivelul GAL Drumul Carelor, reprezentantul 

GAL Drumul Carelor va depune Cererile de finanțare și anexele acestora la OJPDRP în vederea 

finanțării. 

 

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management reprezintă decizia finală asupra 

selecţiei proiectelor depuse şi finanţarea lor. 

 

3.2. Contractarea fondurilor 
 
 

După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanțate, APDRP 

notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecție. 

 

În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării Beneficiarul trebuie să se prezinte la 

sediul Centrului Regional de care aparține, pentru semnarea contractului de finanțare (se recomandă 

consultarea textului integral al Contractului de finanțare. 

 

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nici nu anunţă APDRP, 

atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar. 

 
3.3. Plata 
 

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic 

documentele întocmite de beneficiar.  

 

 
Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de 

maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este completă. 

 

 Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat 

ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este disponibil pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro, secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

 

http://www.drumulcarelor.ro/
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CAPITOLUL 4 – Informaţii utile pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

 

4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

 

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective,  tip de 

investiție/serviciu, elemente clare de identificare ale ivestiției/serviciului, lista cheltuielilor 

eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant 

pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă, pentru același tip de 

servicii  

2. Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale și graficul de reeșalonare a 

datoriilor catre bugetul consolidat ( daca este cazul)  

3. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei/banca și ale 

contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în 

care se derulează operațiunile cu APDRP). 

4. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. 

5. Documente constitutive şi de atestare fiscală (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 

Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 

etc.);  

6. Documente care să demonstreze expertiza solicitantului de a implementa activităţile 

proiectului (diplome, certificate, referinţe, atestate de formator emise conform legislaţiei 

naţionale în vigoare etc.); 

7. Copia actului de identitate al reprezentantului legal; 

8. Proces verbal de recepţie sau document similar pentru proiectele de servicii incluse în 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă;  

9. Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL  plăţile   efectuate 

de APDRP 

10. Acord de parteneriat;  
 
 
 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 
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4.2      DICȚIONAR 

 

Solicitant     –     persoană      fizică      sau     juridică,      potențial     beneficiar      al     sprijinului 

nerambursabil din FEADR; 

 

Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finanțare cu APDRP pentru 

accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

 

Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile; 

 

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuția Uniunii 

Europene şi a Guvernului României; 

 

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condițiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de finanțare pentru FEADR; 

Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicită finanțare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 

selectarea proiectului, în vederea contractării; 

 

Fişa  măsurii  –   descrie   motivația   sprijinului   financiar   nerambursabil   oferit,   obiectivele 

măsurii, aria de aplicare şi acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de 

beneficiar şi tipul sprijinului; 

 

Măsura – defineşte aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile). 
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Abrevieri: 

 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat 

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare 

strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

 

MADR – Ministerul  Agriculturii  şi Dezvoltării  Rurale; 

 

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 

DAJ – Direcția pentru Agricultură Județeană, structură organizatorică la nivel județean subordonată 

MADR (la nivel național există 42 DAJ); 

 

APDRP – Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - instituție publică subordonată 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală; 

OJPDRP – Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, structură organizatorică la 

nivel județean a APDRP (la nivel național există 42 Oficii Județene); 

 

APIA – Agenția de Plăți şi Intervenție în Agricultură – instituție publică subordonată Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor 

de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. 

 

 
GAL DRUMUL CARELOR – Grupul de Acțiune Locală ”Drumul Carelor”  
 

 
PDL -  Plan de Dezvoltare Locală. 
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Anexă la Ghidul solicitantului - Formular GE1.1LS/ E1.1.LS - Cerere de Finanțare pentru 
proiecte de servicii 

DATE de ÎNREGISTRARE 
Se completează de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit – Oficiul Județean – Programul FEADR pentru cererile de finanțare 
conforme. 
OJPDRP______________________________________________________ 
Număr Înregistrare ____________________________________  
   
Data înregistrării______________________________________ 
Numele și prenumele persoanei care înregistrează                     Semnătura 
  

Semnătura 
Director Adjunct 

OJPDRP și ștampila 

Se completează de către solicitant 
 
A. PREZENTARE GENERALĂ 
A.1. Măsura 41 
 
A.2. Nume prenume/Denumire solicitant 
 
A.3. Titlu proiect 
 
A.4. Prezentarea proiectului 
 
A.4.1. Programul de finanțare, axa prioritară și domeniul major de intervenție 
 
A.4.2.  Obiectivul proiectului – se va completa cu obiectivul specific al proiectului 
 
A.4.3. Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării 
obiectivelor proiectului 
 
A.4.4. Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei – se vor prezenta resursele 
umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care 
acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele 
prezentate în anunțul publicat de GAL în vederea selectării ).În această secțiune vor fi 
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nominalizați toți experții implicați în derularea activităților proiectului, atât experții 
specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și experții în atribuțiile cărora 
intră activitățile de organizare. Se vor atașa copii după documentele care atestă expertiza 
experților (Anexa 5) 
 
A.4.5. Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului - se vor specifica 
principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată mai sus 
 
A.4.6. Bugetul Indicativ (anexa 1) 
 
A.4.7. Durata proiectului - se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni 
 
A.5. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect 
A.5.1.Localite (Oraș/ Comună / Sat)____________________________. 
Județ____________________________ Regiunea de dezvoltare__________________  
A.5.2. Prezentarea locației(se vor descrie locația/locațiile și logistica stabilită prin proiect 
pentru desfășurarea activitățiilor, în funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de 
desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de selecție, publicat de GAL) 
 
A.6. Date despre tipul de proiect și Beneficiar: 
A.6.1. Proiect de servicii  
A.6.2. Beneficiar public  
           Beneficiar privat  
 
B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL 
B.1. Descrierea solicitantului 
B.1.1. Data de înființare: 
Codul de înregistrare fiscală: 
Statutul juridic al solicitantului: 
B.1.2. Sediul social al solicitantului 
Județ: ____________ Localitate:_______________ Cod Poștal:____________________ 
Strada:________________ Nr._________________ Bloc:______ Scara:_________ Telefon 
fix/mobil:_______________________________ Fax:______________________ e-
mail:____________________ 
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B.1.3. Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației 
care solicită finanțare, precum și specimenul de semnătură: 

Nume Prenume Funcție Reprezentant 
legal 

Specimen de 
semnătură 

   LEGAL  

B.2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect 
B.2.1. Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect 
Data nașterii _____________               Cod numeric personal______________ 
Act de identitate C.I./B.I. Seria _____  Nr.  ___________    Eliberat la data de: ________      De: 
_____________ Valabil până la: ________________ 
B.2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect 
Județ: _____________Localitate: _____________________Cod Poștal: _________ Strada: -
__________________ Nr: _______ Bloc: ______ Scara: ____ Telefon fix/mobil: 
____________________Fax: _________________ e-mail:____________________ 
B.3. Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R. 
B.3.1 Denumirea Băncii/Trezoreriei. _______________________Denumirea Sucursalei 
/Filialei: ___________________________ 
B.3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei: ____________________________________________ 
B.3.3 Cod IBAN: __________________________________________ 
B.3.4Titularul contului:_______________________________________________ 
 
C. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute 
C. Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii?  

DA                                              NU 
Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos:  

 DA NU 

Număr 
proiecte 

Titlul proiectelor și 
Numărul contractelor 
de finanțare 

Data 
finalizării 

Valoarea 
sprijinului  
(Euro) 

Program național*      

Program național*      

SAPARD      

SAPARD      

FEADR      
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Alte programe europene*      

Alte programe europene*      

Alte programe europene*      

Alte programe 
internaționale* 

     

Alte programe 
internaționale* 

     

Alte programe 
internaționale* 

     

*se completează de către solicitant cu denumirea programului 
 
ANEXELE CERERII de FINANTARE 
Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli 
eligibile  
Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului; 
Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării 
(după caz); 
Anexa 4 – Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de 
Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, etc.). 
Anexa 5 – Documente care să demonstreze expertiza experților de a implementa activitățiile 
proiectului (diplome, certificate, referințe, atestate de formator emise conform legislației 
naționale in vigoare, etc.); 
Anexa 6 – Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
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ANEXA 1 
BUGET INDICATIV1 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli 
Eligibile 
(Euro) 

Cheltuieli 
neeligibile 

(Euro) 

Total 
(Euro) 

CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL     

CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA PROIECTELOR    

TOTAL Valoare Proiect (fara TVA)    

Valoare TVA    

TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA    

PLANUL FINANCIAR 

Ajutor public nerambursabil (cotribuție UE și cofinanțare 
naționale) 

   

Cofinanțare privată din care:    

- autofinanțare    

- împrumuturi    

Total proiect    

Procent contribuție publică    

Avans solicitat    

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public 
nerambursabil 

   

 
Cheltuielile eligibile sunt:  
Pentru Capitolul I :  
- cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul A4.4, 
implicați în organizarea și realizarea proiectului. 
Pentru Capitolul II : 
- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; 

                                                 
1
 Se va atasa la Bugetul Indicativ, o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile. 
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-           cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului; 
-        cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților 
proiectului; 
- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților 
proiectului; 
- cheltuieli cu consumabile în cadrul proiectului; 
- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 
- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-
notess, pix etc); 
-        alte cheltuieli specifice proiectului. 
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ANEXA 2 
 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 
Prin aceasta declarație solicitantul ______________________________, care solicită asistență 
financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul -
______________________________________________________, prin reprezentantul legal 
_______________________________, 
cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in declarații: 
1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat 
și nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă; 
De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu 
voi depune acest proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul 
poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență; 
2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de GAL 
__________________________ (cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de 
Grupul de Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a 
contractului de finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru care am fost punctat; 
3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele 
anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la 
prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, 
documente justificative necesare; 
4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de 
folosință vor fi notificate APDRP în termen de trei zile de la data încheierii lor. 
5. Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri: 
- Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res 
judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil); 
- Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe 
care Agenția le poate justifica; 
- Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă ca 
o condiție de participare la licitație sau contractare; 
- Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile 
contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri 
comunitare; 
- Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul 
procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 
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6. Declar că organizația pe care o reprezint     ARE datorii catre instituții de credit, 
instituții financiar nebancare sau alte instituții de credit; 
Declar ca organizatia pe care o reprezint  NU are datorii catre institutii de credit, institutii 
financiar nebancare sau alte institutii de credit. 
7. Declar că acționarii majoritari (în mod direct sau prin alte societăți) nu au în derulare 
alte proiecte finanțate prin FEADR în cadrul aceleași măsuri. 
8. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele 
prevazute in aceasta declaratie proiectul sa devina neeligibil in baza criteriului „Eligibilitatea 
solicitantului” sau contractul sa fie reziliat; 
9.     Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-
financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de 
finanțare; 
10.   Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal; 
11.    Declar pe propria răspundere că: 
Nu am datorii către bănci. 
Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci și 
document de la bancă pentru certificraea respectării graficului de rambursare. 
 
Semnătura reprezentantului legal                     Data: 
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ANEXA 3 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI REFERITOARE LA ASIGURAREA 
COFINANȚĂRII PROIECTULUI 

 
 
Solicitantul _________________________________(denumire) prin reprezentat legal 
_____________________________________ (nume, prenume) declar că voi asigura 
cofinanțarea investiției propusă prin proiectul intitulat  
___________________________________________________________(titlu proiect) în cazul 
în care acesta va fi contractat spre a primi finanțare din partea Agenției de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.  
Cofinanțarea cheltuielilor eligibile va fi asigurată din următoarele surse: 
- surse proprii: _______________ în sumă de _____________________________ (RON) 
- împrumuturi:  ______________în sumă de ______________________________(RON) 
 
Mă angajez ca în cazul în care sursa de finanțare se modifică, să notific Centrul Regional de 
Dezvoltare Rurală și Pescuit.    
 
 
 
Responsabil legal,       Data     
Nume Prenume 
Semnătura și Ștampila 
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E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII 
 
A se anexa documentele în ordinea de mai jos: 
 
Lista documentelor DA NU Pagina de 

la-până la 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

(obiective, tip de investiție/serviciu, elemente clare de identificare ale 

ivestiției/serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant 

pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare 

nerambursabilă, pentru același tip de servicii  

   

Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale și graficul de 

reeșalonare a datoriilor catre bugetul consolidat  

(daca este cazul)  

   

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei/banca și ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, 

adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu APDRP).  

   

Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului    

Documente constitutive şi de atestare fiscală (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, etc.)  

   

Documente care să demonstreze expertiza solicitantului de a 

implementa activităţile proiectului (diplome, certificate, referinţe, 

atestate de formator emise conform legislaţiei naţionale în vigoare 

etc.) 

   

Copia actului de identitate al reprezentantului legal    

Proces verbal de recepţie sau document similar pentru proiectele de 

servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanţare nerambursabilă 

   

Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către 

GAL  plăţile   efectuate de APDRP 

   

Acord de parteneriat    

 

 
 


