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ANEXE: 

 

Anexa 1 – Formulare – Manual de procedură pentru Implementarea Contractelor de 

Finanțare aferente Măsurii 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” 

Anexa 2 – Ghidul Solicitantului pentru implementarea Măsurii 421 - „Implementarea 

proiectelor de cooperare” 

Anexa 3 – Fișe de post și matricea de înlocuire în cadrul Serviciului Leader – Direcția 

Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-Agricole 

 



 

SECȚIUNEA I – EVALUARE, CONTRACTARE, IMPLEMENTARE 

 

Capitolul 1: Definiții și prescurtări 

 

1.1: Definiții 

 

 Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

proiect; 

 Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplineascăîn vederea 

obținerii finanțării prin măsurile /operațiunile din FEADR; 

 Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii 

prestabilite cu un scop bine definit; 

 Pista de audit – dă posibilitatea unei persoane să urmăreasca o etapă procedurală din 

momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă 

trasabilitatea operațiunilor; 

 Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii 

sprijinului financiar nerambursabil; 

 Proiect de cooperare - proiect întocmit și asumat de către toți partenerii implicați, prin 

care se stabilesc acțiunile comune și activitățile specifice propuse pentru atingerea 

obiectivelor comune de cooperare; 

 Comitet de Selecție – Comitetul constituit la nivelul GAL în vederea selectării 

beneficiarilor; 

 Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți 

ai sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

 LEADER – Axa 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”;  

 Strategie de dezvoltare locală – set de acțiuni realizate de GAL pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltării comunităților rurale; 

 Plan de Dezvoltare Locală – Document ce trebuie transmis de GAL-uri către Autoritatea 

de Management, care va sta la baza selectării GAL-urilor, prin care se stabilesc 

activitațile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale - include Strategia 

de Dezvoltare Locală; 

 Zi - zi lucrătoare. 

 

1.2: Prescurtări 

 

 PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

 DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 

pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 CDRJ – Compartimentele de Dezvoltare Rurală Județene – subordonate DGDR – AM 

PNDR; 

 AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-Agricole din cadrul 

AFIR; 
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 SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții 

Non-Agricole  din cadrul AFIR; 

 CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul AFIR; 

 OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul AFIR; 

 SLI – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole din cadrul Centrului 

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SLI – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole din cadrul Oficiului 

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CE – SLI – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului 

LEADER și Investiții Non-Agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale/ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CI – SLI – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului 

LEADER și Investiții Non-Agricole -  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale/ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Directiei Efectuare și Contabilizare Plăți 

Fonduri Europene – AFIR; 

 DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR. 

 DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-

Agricole. 

 

Capitolul 2: Referințe legislative 
 

IMPORTANT! Reglementarile legislatiei nationale si europene primeaza reglementarilor 

prezentului manual de procedura. In cazul in care prevederile prezentului manual contravin 

unor acte normative in vigoare sau completarilor si modificarilor aduse acestora, personalul 

AFIR si al celorlaltor organisme implicate in derularea Masurii 421 vor aplica prevederile 

legislatiei in vigoare pana in momentul modificarii manualului de procedură în conformitate 

cu acestea. 

 

2.1: Legislație comunitară 

 

 Tratatul de Aderare a României și Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană 

(Anexa VIII privind dezvoltarea rurală). 

 

 Regulamentul Consiliului nr. 1290/2005 din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii 

agricole comune.  

 

 Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1974/2006 din 15 decembrie 2006 privind normele 

detaliate pentru aplicarea Reg. Consiliului (CE) Nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 Regulamentul Comisiei nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea 



 

 3 

evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și 

condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR.  

 

 Regulamentul Comisiei nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor 

comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind 

acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor organisme şi lichidarea conturilor FEGA şi 

FEADR  

 

 Decizia Consiliului nr. 664/2006 din 19 iunie 2006, de adaptare a Anexei VIII din 

Tratatul de Aderare a României și Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană. 

 

 Decizia Comisiei Europene nr. C(2008)3831 din 16 iulie 2008, de aprobare a 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 -2013. 

 

 Regulamentul Comisiei (UE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare 

a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru 

dezvoltare rurală. 

 

 Regulamentul Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene (UE) NR. 

1303/2013 din 17 decembrie 2013 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 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului. 

 

 Regulamentul Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene (UE) NR. 

1305/2013 din 17 decembrie 2013 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. 

 

 Regulamentul Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene (UE) NR. 

1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea 

politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 

165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului. 

 

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013, de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurala acordat din FEADR, de modificare a Reg (UE) nr. 1307/2013, Reg (UE) 

nr. 1306/2013 si Reg (UE) 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in 

ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Rectificare din 1 martie 2014 la Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului) . 
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2.2: Legislație națională 

 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 422/2006 pentru aprobarea 

criteriilor de acreditare pentru Agențiile de Plăți pentru agricultură, dezvoltare Rurală și 

pescuit și pentru Organismul Coordonator al Agențiilor de Plăți pentru agricultură, 

dezvoltare rurală și pescuit. 

 

 Hotarârea de Guvern nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor 

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul 

european agricol de dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la 

Comunitatea Europeana și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului 

de colectare și gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul 

pescuitului și a programului de control, inspectie și supraveghere în domeniul pescuitului 

și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare 

de către fondurile de garantare. 

 

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Capitolul 3: Prevederi generale 

 

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea și funcţionarea iniţiativelor 

de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în 

dezvoltarea propriilor teritorii. Abordarea LEADER “de jos în sus” reprezintă o modalitate ce 

permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi de a contribui la 

dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. 

prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.  

 

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa 4 – LEADER va fi programată şi coordonată de actori 

locali ce vor reprezenta factorul decizional şi de asemenea vor purta responsabilitatea 

evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona. Acţiunile finanţate prin 

abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi 

dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor. 
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În anul 2011 s-a realizat o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) în urma 

cărora au primit decizie de autorizare 81 de GAL-uri, iar în anul 2012 s-a realizat a doua 

selecție, fiind selectate 82 de GAL-uri. Astfel, în prezent, pe teritoriul României funcționează 

163 de Grupuri de Acțiune Locală. 

 

Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, 

constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil,  desemnaţi dintr-un teritoriu 

rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, 

teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  

Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei 4 sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, 

respectiv : 

 

 Măsura 41: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală; 

 Măsura 421: Implementarea proiectelor de cooperare 

 Măsura 431: Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului. 

 

Prin finanţarea acţiunilor din cadrul celor trei măsuri, vor fi atinse următoarele obiective 

specifice: 

1. creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (Sub-măsura 411), 

îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural (Sub-măsura 412), creşterea calităţii vieţii şi 

diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural prin implementarea strategiilor 

integrate de dezvoltare locală (Sub-măsura 413) - (pot acoperi cele trei Axe din PNDR) 

prin Măsura 41; 

2. îmbunătăţirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a 

întreprinde proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de 

dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi transnaţional 

(prin Măsura 421); 

3. stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală (prin Măsura 431). 

 

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” reprezintă una din cele trei măsuri din 

cadrul axei LEADER. Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin 

acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă 

o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară și 

care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță. 

 

Proiectele concrete de cooperare ar trebui sa aducă o valoare adăugată reală pentru zonă. 

Acțiunile de cooperare pot fi acțiuni adiacente și/sau productive. Cooperarea poate ajuta 

grupurile LEADER să-și intensifice activitățile la nivel local. De asemenea, prin cooperare se 

pot rezolva o serie de probleme și se poate adăuga valoare resurselor locale. De exemplu, 

cooperarea poate reprezenta o modalitate de a realiza masa critică necesară pentru ca un 

anumit proiect să fie viabil, de a încuraja acțiunile complementare, cum ar fi comercializarea 

în comun de către grupuri LEADER din diverse zone care au în comun specializarea pe un 

anumit produs (castane, lână, etc.), sau de a dezvolta inițiativele comune de turism pe baza 

unui patrimoniu cultural comun (celtic, roman, etc.). 

 

Prin Măsura 421 se vor finanţa proiecte de cooperare ca modalitate de a extinde experiențele 

locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, de a permite accesul la informații și idei noi, 
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de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula 

și sprijini inovația, de a permite dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor.  

 

Prin intermediul acestei măsuri (421) se vor finanța proiecte de cooperare transnațională 

(între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între 

GAL-uri și alte grupuri/parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate 

public-private selectate în cadrul Axei 3 conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005 sau, orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale 

care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului 

actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, 

grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru. 

 

În cadrul abordării LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare: 

 

 Cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. 

Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, deschisă altor grupuri 

locale care utilizează aceeași abordare participativă; 

 Cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două state 

membre, sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară. 

 

Acțiunile de cooperare sunt eligibile numai atunci când cel puțin un partener reprezintă un 

GAL finanțat din axa LEADER. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea 

unui GAL coordonator. 

 

GAL-ul coordonator nu va fi obligatoriu un GAL selectat de către AM PNDR în 

România, ci poate fi un GAL dintr-un Stat Membru UE, selectat de către autoritățile 

competente din statul respectiv. 
 

Proiectele eligibile pentru sprijin pot fi acțiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor 

de investiții din cele 3 axe (Axele 1, 2 și 3) ale FEADR. Acțiunile comune pot avea ca 

obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind 

dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning 

(schimb de manageri de program și de personal), sau lucrări de dezvoltare comune sau 

coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire privind tematica comună a proiectului. 

 

De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului. 

 

Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare. 

 

Proiectele de cooperare vor fi selectate de către: 

 

 Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acțiuni de 

cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate și selecție vor fi elaborate și aplicate de 

GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală. 

 

 AM-PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acțiuni în strategia lor 

de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecție vor fi elaborate de Autoritatea de 

Management. 
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Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat 

de partenerii implicati în proiect. Acordul de cooperare trebuie să conţină referinţe la un 

buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze 

în comun în vederea realizării obiectivelor, rolul fiecărui partener şi participarea financiară 

finală a fiecărui partener în cadrul proiectului.  

 

În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională, pot fi iniţiate proiecte comune cu ţări non-UE, 

caz în care sunt eligibile pentru sprijin numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE. 

În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din state membre UE, acordul de 

cooperare va trebui să prevadă ca fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional 

cu participarea sa la acţiunea comună. 

 

Principalele categorii de cheltuieli și operațiuni eligibile în cadrul proiectelor de 

cooperare 

 

În conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei 

Europene, pentru proiectele de cooperare implementate în cadrul măsurii 421, sunt eligibile 

cheltuieli pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune, costurile pentru funcționarea unei 

structuri comune și cheltuieli legate de sprijinul pentru pregătirea tehnică a proiectului.  

 

Astfel, vor fi eligibile: 

 asistența tehnică pregătitoare: cheltuielile ascendente pot fi costuri ale întrunirilor 

(schimburi de experiență cu potențiali parteneri, ex. deplasare, cazare și onorariul 

interpretului), sau costuri de predezvoltare a proiectului (ex. studiul de fezabilitate a 

proiectului, consultanță pe diverse teme, costuri de traducere); 

 în implementarea proiectului de cooperare, vor fi eligibile numai cheltuielile pentru 

acțiunea comună și pentru funcționarea eventualelor structuri comune; 

 cheltuielile de animare vor fi eligibile pentru  toate acțiunile de cooperare. 

 

 

 

Acțiunea comună 

 

Proiectul de cooperare corespunde unei acțiuni concrete cu rezultate clar identificate, care să 

aducă beneficii teritoriilor respective; cheltuielile referitoare la zona LEADER (acoperită de 

către un GAL finanțat prin FEADR) nu înseamnă numai cheltuieli localizate pe teritoriul 

acoperit de GAL. Acțiunea este „comună” în sensul că este implementată în comun. 

Conținutul acțiunii comune poate acoperi o gamă întreaga de activitați eligibile în 

conformitate cu axa sau cu axele implementate prin intermediul metodei LEADER. 

 

Acțiunile comune care pot fi finanțate pot viza, de asemenea, consolidarea capacității, 

transferul expertizei din domeniul dezvoltării locale prin intermediul de exemplu, al unor 

publicații comune, al unor seminarii sau parteneriate de înfrățire (schimb de manageri și 

personal din cadrul programului) care să ducă la adoptarea unor metode de lucru și 

metodologice comune, sau la elaborarea unei activitați de dezvoltare comune sau coordonate. 

 

Acțiunea comună nu trebuie să se desfășoare exclusiv pe teritoriul unui partener, trebuie sa 

implice activități ce se vor desfășura  pe teritoriile tuturor partenerilor, astfel încât să se 
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asigure o reciprocitate a implicării în acțiunile comune. Realizarea unei publicații comune, 

participarea la un seminar, târg etc., organizat în afara teritoriului GAL, nu sunt suficiente 

pentru a fi considerată îndeplinită cerința de realizare a unei acțiuni comune. 

 

Eligibilitatea partenerilor de cooperare 

 

Cooperarea presupune cel puțin un Grup de Acțiune Locală selectat în cadrul axei LEADER.  

 

Cooperarea se implementează sub responsabilitatea unui Grup de Acțiune Locală 

coordonator, selectat în cadrul axei LEADER din România, sau dintr-un alt Stat Membru. 

Pentru ca proiectul să fie eligibil, GAL-ul coordonator trebuie să aibă unul sau mai mulți 

parteneri din următoarele categorii de potențiali parteneri: 

 

 GAL selectat de AM PNDR sau de autoritățile competente din alte State Membre; 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER din zona 

acoperită de un GAL din România sau dintr-un alt Stat Membru (eligibilă pentru finanțare 

din PNDR va fi doar organizația din România); 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER, care nu 

funcționează într-un teritoriu acoperit de un GAL din România sau dintr-un alt Stat 

Membru (existența acestui tip de partener asigură eligibilitatea proiectului, dar partenerul 

însuși nu este eligibil pentru finanțare din Măsura 421); 

 entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER dintr-o țară 

terță (existența acestui tip de partener asigură eligibilitatea proiectului, dar partenerul 

însuși nu este eligibil pentru finanțare din Măsura 421). 

 

Beneficiarii eligibili pentru finanțare în cadrul măsurii 421 din cadrul PNDR sunt: 

 

 GAL-uri selectate de AM PNDR; 

 alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care 

funcționează pe teritoriul unui GAL. 

 

Consultanța privind elaborarea proiectului de cooperare (încadrată în Cap. 1 al Bugetului) și 

consultanța privind implementarea proiectului de cooperare (încadrată în Cap. 5 al Bugetului)  

sunt eligibile și pot fi externalizate și către entități juridice (firme de consultanță etc.) care nu 

au sediul pe teritoriul GAL. 

 

Fiecare proiect de cooperare este implementat sub supravegherea și coordonarea unui GAL 

coordonator, desemnat prin acordul partenerilor implicati în proiect, în baza acordului de 

cooperare. 

GAL-ul coordonator trebuie sa aibă funcții bine definite pentru a deține calitatea de lider. Pe 

baza acordului, pot fi asumate și funcții suplimentare. 

 

GAL-ul coordonator are, în mod normal, următoarele sarcini: 

 

 gestionarea și coordonarea conceperii proiectului; 

 elaborarea acordului de cooperare și  proiectului de cooperare, alături de ceilalți parteneri; 

 coordonarea financiară și a implementarii proiectului; 

 monitorizarea proiectului de cooperare, alături de ceilalți parteneri; 
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 semnarea rapoartelor privind implementarea proiectului de cooperare, elaborate de către 

fiecare partener. 

 

Partenerii trebuie să împartă atât sarcinile, cât și, proporțional cu acestea, cheltuielile, așa 

încât fiecare partener să participe la activitățile proiectului; fiecare partener este responsabil 

pentru propriile angajamente față de ceilalți parteneri și față de GAL-ul coordonator, în baza 

acordului de cooperare încheiat. 

 

Fiecare partener are răspundere financiară și administrativă pentru operațiunile pe care le 

conduce și are obligația de a elabora Rapoartele de activitate proprii și de a solicita GAL-ului 

coordonator semnarea acestora.  

 

Fiecare partener este responsabil pentru finanțarea contribuției ce îi revine în cadrul 

proiectului, pentru care poate primi cofinanțare din partea altor instituții, sau pe care o poate 

finanța din surse proprii sau împrumutate; în cazul în care beneficiază de cofinanțare, 

beneficiarul este responsabil pentru solicitatea finanțării respective și pentru încheierea în 

nume propriu a contractului de finanțare aferent. 

 

Fiecare partener răspunde de evidența financiar-contabilă pe care o ține. 

 

Fiecare partener răspunde de întocmirea cererilor de plată către instituția cofinanțatoare (dacă 

este cazul). 

 

Criterii de eligibilitate privind proiectele de cooperare  

 

 partenerii din cadrul proiectului reprezintă GAL-uri sau sunt organizați în 

conformitate cu abordarea LEADER; 

 proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun; 

 contribuția fiecărui partener la finanțarea proiectului este proporțională cu participarea 

sa la activitățile proiectului; 

 coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER; 

 activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR 

(doar pentru investiții); 

 valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă 

stabilită (200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va 

depăşi 400.000 euro). 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile posibile de parteneriate din care pot face parte 

potenţialii solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 421.  

 

În tabel sunt precizate şi aspectele principale ce vizează desfăşurarea procesului de selecţie, 

precum şi verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor şi semnarea contractelor de 

finanţare. 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat de 

GAL 

GAL din 

România 

GAL din 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare, împreună 

cu toate anexele necesare; 

 

GAL partener întocmește 

cererea de finanțare din 

FEADR a contribuției 

sale la proiectului de 

cooperare și o supune 

aprobării Comitetului său 

de Selecție pentru 

Proiectele de Cooperare 

împreună cu toate 

anexele necesare. 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL partener încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 

 

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat de 

GAL 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui GAL 

din 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare, împreună 

cu toate anexele necesare; 

 

Organizația parteneră 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

Organizația parteneră 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

proiectul de cooperare și 

o supune, împreună cu 

toate anexele necesare, 

aprobării Comitetului de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare,  al GAL pe 

teritoriul căruia 

funcționează. 

 

încheie contract cu 

CRFIR de care aparține, 

pentru cofinanțarea 

FEADR a contribuției 

sale la proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea pentru acțiuni de 

cooperare a GAL-ului 

respectiv). 

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat de 

GAL 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă**, 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare, împreună 

cu toate anexele necesare; 

 

Organizația parteneră nu 

beneficiază de finanțare 

în cadrul Măsurii 421; ea 

va semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, alte 

finanțări, etc.).  

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Obligatoriu, la cererea de 

finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

asigurarea contribuției ce 

îi revine din valoarea 

proiectului; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 

 

 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

GAL 

GAL din 

România 

GAL din 

Stat 

Membru UE  

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

Comitetului său de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare,  împreună 

cu toate anexele necesare; 

 

GAL partener este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

 

GAL partener pune la 

dispoziția GAL 

coordonator dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

partenerului; 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL partener încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

GAL 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

dintr-un alt 

Stat 

Membru sau 

țară terță 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune aprobării 

Comitetului său de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare, împreună 

cu toate anexele necesare; 

 

Organizația parteneră va 

semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, alte 

finanțări, etc.). Notă: 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Obligatoriu, la cererea de 

finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

finanțarea contribuției ce 

îi revine din valoarea 

proiectului. Notă: Dacă 

organizația parteneră este 

eligibilă pentru finanțare 

în Statul Membru, în loc 

de obținerea acestui 

acord, se aplică speța de 

mai sus (GAL Ro 

coordonator – GAL SM 

partener) 

 

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

Dacă organizația 

parteneră este eligibilă 

pentru finanțare în Statul 

Membru, în loc de 

semnarea acestui acord, 

se aplică speța de mai sus 

(GAL România 

coordonator – GAL SM 

partener)  

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 

 

 

 

 

 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

GAL 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

GAL din 

România 

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu GAL 

partener din România, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL partener (din 

România) întocmește 

cererea de finanțare din 

FEADR a contribuției 

sale la proiectul de 

cooperare și o supune 

aprobării Comitetului său 

de Selecție pentru 

Proiectele de Cooperare,  

împreună cu toate 

anexele necesare; 

 

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator pune la 

dispoziția GAL partener 

dovada aprobării 

proiectului de către 

instituția responsabilă din 

Statul Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator; 

 

GAL partener încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL coordonator încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă**, 

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu 

organizația parteneră din 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

selectat de 

GAL 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui GAL 

din 

România 

România, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

Organizația parteneră 

întocmește cererea de 

finanțare din FEADR a 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare și 

o supune, împreună cu 

toate anexele necesare, 

aprobării Comitetului de 

Selecție pentru Proiectele 

de Cooperare, al GAL pe 

teritoriul căruia 

funcționează. 

 

 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator pune la 

dispoziția organizației 

partenere dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator; 

 

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRFIR de care aparține, 

pentru cofinanțarea 

FEADR a contribuției 

sale la proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea pentru acțiuni de 

cooperare a GAL pe 

teritoriul căruia 

funcționează organizatia 

partenera). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

GAL 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România 

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri 

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri 

Proiect de 

cooperare 

GAL din 

România 

GAL din 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

interteritorială 

selectat de 

AM-PNDR 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator și GAL 

partener, în urma apelului 

de selecție al AM-PNDR, 

depun la AM-PNDR 

proiectul / cererea de 

finanțare (în funcție de 

procedura stabilită de 

AM) în vederea selecției. 

 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL partener încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 

 

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui GAL 

din 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator și 

organizația parteneră, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depun la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM), in 

vederea selectiei; 

 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRFIR de care aparține, 

pentru cofinanțarea 

FEADR a contribuției 

sale la proiect (Sursa de 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

finanțare FEADR este 

alocarea bugetară 

aferentă apelului de 

selecție al AM-PNDR). 

Proiect de 

cooperare 

interteritorială 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator și 

organizația parteneră, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depun la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM) ; 

 

Organizația parteneră nu 

beneficiază de finanțare 

în cadrul Măsurii 421; ea 

va semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, alte 

finanțări, etc.). 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Obligatoriu, la cererea de 

finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

asigurarea contribuției ce 

îi revine din valoarea 

proiectului; 

 

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 

 

 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din 

România 

GAL din 

Stat 

Membru UE  

GAL coordonator, 

împreună cu GAL 

partener, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depune la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM); 

 

GAL partener este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL partener pune la 

dispoziția GAL 

coordonator dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

partenerului; 

 

GAL coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL partener încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din 

România 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

dintr-un alt 

Stat 

Membru sau 

țară terță 

GAL coordonator, 

împreună cu organizația 

non-GAL parteneră, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL coordonator, în 

urma apelului de selecție 

al AM-PNDR, depune la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM); 

 

Organizația parteneră va 

semna un acord de 

participare la 

cofinanțarea proiectului 

de cooperare (din surse 

proprii, împrumutate, alte 

finanțări, etc.). Notă: 

Dacă organizația 

parteneră este eligibilă 

pentru finanțare în Statul 

Membru, în loc de 

semnarea acestui acord, 

se aplică speța de mai sus 

(GAL România 

coordonator – GAL SM 

partener)  

 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

Obligatoriu, la cererea de 

finanțare se anexează 

acordul organizației 

partenere privind 

finanțarea contribuției ce 

îi revine din valoarea 

proiectului. Notă: Dacă 

organizația parteneră este 

eligibilă pentru finanțare 

în Statul Membru, în loc 

de obținerea acestui 

acord, se aplică speța de 

mai sus (GAL Ro 

coordonator – GAL SM 

partener) 

 

Dacă proiectul este 

eligibil, GAL 

coordonator încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect. 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

GAL din 

România 

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu GAL 

partener din Romania, 

elaborează proiectul de 

cooperare și încheie 

acordul de cooperare; 

 

GAL partener, în urma 

apelului de selecție al 

AM-PNDR, depune la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM); 

 

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

GAL partener depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 

 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator pune la 

dispoziția GAL partener 

dovada aprobării 

proiectului de către 

instituția responsabilă din 

Statul Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator; 

 

GAL partener încheie 

contract cu CRFIR de 

care aparține, pentru 

cofinanțarea FEADR a 

contribuției sale la 

proiect; 

 

GAL coordonator încheie 

contract de finanțare cu 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

pe teritoriul 

unui GAL 

din 

România 

GAL coordonator (din 

UE), împreună cu 

organizația parteneră din 

România, elaborează 

proiectul de cooperare și 

încheie acordul de 

cooperare; 

 

GAL coordonator este 

responsabil pentru 

obținerea finanțării 

contribuției sale la 

proiectul de cooperare 

GAL coordonator depune 

cererea de finanțare la 

instituția responsabilă din 

Statul Membru (Acest 

pas nu face obiectul 

prezentei proceduri); 

 

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează depune 

cererea de finanțare la 

OJFIR de care aparține; 
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Tip proiect Partener 

coordonator 

Partener* Procesul de selecție (de 

către GAL, sau AM-

PNDR) 

Verificarea 

conformității, 

eligibilității și 

încheierea contractelor 

de finanțare 

(Acest pas nu face 

obiectul prezentei 

proceduri). 

 

În numele organizației 

partenere, GAL pe 

teritoriul căruia aceasta 

funcționează, în urma 

apelului de selecție al 

AM-PNDR, depune la 

AM-PNDR proiectul / 

cererea de finanțare (în 

funcție de procedura 

stabilită de AM); 

 

 

 

Dacă proiectul este 

eligibil: 

 

GAL coordonator pune la 

dispoziția organizației 

partenere dovada 

aprobării proiectului de 

către instituția 

responsabilă din Statul 

Membru, respectiv 

dovada aprobării 

cofinanțării contribuției 

GAL coordonator; 

 

Organizația parteneră 

încheie contract cu 

CRFIR de care aparține, 

pentru cofinanțarea 

FEADR a contribuției 

sale la proiect (Sursa de 

finanțare FEADR este 

alocarea bugetară 

aferentă apelului de 

selecție al AM-PNDR). 

Proiect de 

cooperare 

transnațională 

selectat de 

AM-PNDR 

GAL din alte 

State 

Membre UE 

Organizație 

non-GAL 

eligibilă** 

care 

funcționează 

în afara 

teritoriilor 

acoperite de 

GAL-uri în 

România 

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri 

Speța nu face obiectul 

prezentei proceduri 

*Un proiect presupune participarea, pe lângă GAL-ul coordonator, a unuia sau mai 

multor parteneri; pentru fiecare partener se vor urmări pașii descriși în dreptul tipologiei 

respective. 

**Entitate privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER. 

 

 

 

Cheltuieli eligibile 

 

În cadrul măsurii 421, sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente,  

 cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 
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 cheltuieli pentru proiecte comune de instruire privind tematica comună a proiectului; 

 cheltuieli privind construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici 

privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, 

proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal), alte activități 

comune (lucrări de dezvoltare comune). 

 

Atenție! 

Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate de GAL-ul beneficiar pe teritoriul său (sau de 

beneficiarul non-GAL în teritoriul GAL pe care este situat).  

În afara teritoriului acoperit de GAL sunt eligibile următoarele cheltuieli: 

 

 Cheltuielile de deplasare, masă/diurnă, cazare; 

 Taxele de participare la evenimente (schimb de bune practici prin participarea la 

târguri, expoziții care vizează tematica comună, organizate în afara teritoriilor 

partenerilor, de către terți). Taxele de participare vizează taxele pentru vizitatori 

sau taxe pentru expozanți. 

 

Costurile de masă (externalizate) sunt eligibile în următoarele situații: 

 Pentru acțiuni de pregătire a proiectului/evenimente/instruiri organizate pe propriul 

teritoriu, GAL-ul organizator externalizează seriviciul de asigurare a mesei (fie în 

cadrul unui contract global de organizare a evenimentului/instruirii, fie în cadrul unui 

contract distinct de asigurare a serviciilor de catering); 

 Pentru acțiuni de pregătire a proiectului/evenimente/instruiri organizate de către un 

GAL partener, solicitantul poate bugeta costuri pentru masa participanților proprii, în 

cuantumul stabilit per participant de GAL-ul organizator. În această situație, este 

necesară aplicarea unei proceduri de achiziții, iar furnizorul va factura suma aferentă 

mesei pentru participanții din partea fiecărui GAL. 

 

Pentru situațiile în care se are în vedere participarea la un eveniment în afara teritoriilor 

GAL-urilor partenere (cu taxă de participare), pentru angajații GAL se va asigura exclusiv 

diurna, în cuantumul prevăzut de legislația națională în vigoare pentru sectorul public. Pentru 

persoanelede pe teritoriul GAL efectiv vizate de obiectivul proiectului de cooperare (grup-

țintă) si pentru reprezentanții GAL care nu au statut de angajați se vor asigura costuri de masă 

în cuanumul maxim prevăzut de legislația națională pentru sectorul public pentru diurnă.  

 

În cadrul evenimentelor/instruirilor organizate în cadrul proiectului, este eligibilă decontarea 

costurilor de masă/diurnei numai pentru persoanele de pe teritoriul GAL efectiv vizate de 

obiectivul proiectului de cooperare (reprezentanți ai GAL-ului implicați în implementarea 

proiectului de cooperare și grupul – țintă vizat de proiect). 

 

Nu sunt eligibile cheltuielile ocazionate de simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o 

acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de dezvoltare 

rurală).  

 

De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 

 

Se va avea în vedere demarcarea dintre obiectivele Măsurii 421 și obictivele specifice ale 

Sub-măsurii 431.2, nefiind eligible în cadrul Măsurii 421 acțiuni care corespund obiectivelor 

finanțate prin Sub-măsura 431.2 (ex.: instruirea angajaților GAL cu privire la implementarea 

strategiei de dezvoltare locală, organizarea de evenimente de promovare/informare cu privire 
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la implementarea strategiei de dezvoltare locală). De asemenea, se va avea în vedere evitarea 

dublei finanțări a aceleiași activități de instruire (aceeași tematică de instruire, pentru același 

grup țintă) finanțată prin Sub-măsura 411.111. În acest sens, cursanții care iau parte la 

cursurile de instruire finanțate prin Măsura 421 vor depune o Declarație pe propria 

răspundere, că nu au mai participat la alte cursuri cu aceeași temă, finanțate prin Sub-măsura 

411.11. GAL va avea obligația de a anexa aceste declarații la listele de prezență atașate 

Rapoartelor de activitate (intermediare/final). 

 

Cheltuielile aferente participării la acțiunile pregătitoare sunt eligibile pentru angajații 

GAL și pentru reprezentanți ai partenerilor GAL. 

 

Cheltuielile aferente participării la acțiunile finanțate în cadrul capitolelor 2 (instruire 

privind tematica comună a proiectului) și 3 (construcție instituțională – schimb de 

experiență și bune practici, evenimente comune, twinning) sunt eligibile pentru: 

 Lideri/actori  locali care au domiciliul/sediul social/punct de lucru pe teritoriul 

GAL și care activează în domeniul vizat de tematica comună a proiectului de 

cooperare; 

•    Reprezentanți ai GAL-ului implicați în implementarea proiectului de 

cooperare (maxim două persoane: un angajat al GAL care are responsabilitatea 

managementului proiectului de coperare - precizată în fișa postului, cu 

aprobarea organelor de conducere ale asociației - și managerul GAL sau 

responsabilul legal al GAL-ului). 

Atenție! 

 

Proiectele de cooperare pot fi: 

- în exclusivitate proiecte de servicii (capitolele 1, 2, 3 și 5 din Buget); 

- proiecte mixte (capitolele 1, 2, 3, 4 și 5 din Buget). 

 

Proiectele de cooperare care includ componente de investiții (corespund obiectivelor 

măsurilor din axele 1 – 3 din PNDR) vor trebui să respecte prevederile fișelor măsurilor în 

care acestea se încadrează, atât în ceea ce privește acțiunile eligibile, cât și intensitatea 

sprijinului. Nu vor putea fi finanțate decât acțiunile eligibile din fișele măsurilor de investiții 

în care un ONG este beneficiar eligibil (deoarece beneficiarii eligibili pe Măsura 421 sunt 

GAL-urile și alte entități juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER). 

 

Pentru cheltuielile de investiții (capitolul 4 din Bugetul proiectului), se va respecta 

intensitatea sprijinului specifică măsurii din PNDR în care se încadrează investiția. 

 

GAL poate selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în oraşele care fac 

parte din aria de acoperire a GAL, proiecte care nu se încadrează în obiectivele măsurilor 

cuprinse în Axa 3 - PNDR. 

 

Pentru cheltuielile care se încadrează în capitolele 1 – 3 și  5 ale Bugetului proiectului de 

cooperare, intensitatea sprijinului va fi de 100%. Cheltuielile eligibile aferente acestor 

capitole sunt cheltuieli de servicii. Atunci când un proiect de servicii va include și achiziția de 

bunuri pentru realizarea proiectului, cheltuielile cu aceasta vor fi eligibile, fiind considerate 

ca făcând parte din proiectul de servicii. Un proiect de servicii care va include și achiziția de 

bunuri va avea intensitatea sprijinului de 100% din valoarea totală a proiectului, numai dacă 

ponderea cheltuielilor privind bunurile va fi mai mică decât ponderea cheltuielilor privind 
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serviciile. În caz contrar, proiectul nu mai poate fi  considerat de servicii și cheltuielile nu vor 

mai fi eligibile. 

 

Cheltuielile pregătitoare aferente proiectului de cooperare (încadrate în Cap. 1 din Buget) 

reprezintă strict cheltuieli efectuate (plătite) înainte de semnarea Contractului de Finanțare 

între solicitant și AFIR. 

 

Costurile pentru consultanță și pregătirea proiectului (suma dintre valoarea capitolelor 1, 5 și 

valoarea cheltuielilor de proiectare și asistență tehnică la nivelul fiecărei componente din 

capitolul 4) nu pot depăși 10% din costul total eligibil solicitat prin Cererea de Finanțare. 

Aceste cheltuileli sunt eligibile în limita procentului stabilit (maxim 10%) indiferent dacă în 

Buget sunt prevăzute cheltuieli pentru toate capitolele (cap. 1 și 5)/componentele de 

proiectare (conform cap. 4) menționate mai sus sau numai pentru unul dintre acestea. De 

exemplu, în cazul în care în Cererea de Finanțare se solicita numai cheltuieli de pregătire 

(consulanță în etapa de elaborare a proiectului și costuri cu deplasări în etapa de pregătire) și 

costuri de audit, dar nu sunt prevăzute costuri de consultanță în etapa de implementare, cele 

dintâi vor fi eligibile fără a fi diminuat plafonul maxim de 10% aplicabil. 

 

Alte cheltuieli pentru implementarea proiectului (cuprinse în cadrul fiecărui capitol din 

Buget) reprezintă cheltuieli ce se justifică pentru desfășurarea proiectului, fără a reprezenta 

însă cheltuielile cu acțiunea pricipală a acestuia. Aceste cheltuieli nu pot depăși 10% din 

valoarea totală eligibilă a Capitolului în care acestea sunt încadrate. De exemplu, valoarea 

însumată a Sub-cap. 3.1.8, 3.2.8, 3.3.6 și 3.4.6 (în care se pot încadra ”Alte cheltuieli pentru 

implementarea proiectului”) nu poate depăși 10% din suma eligibilă totală aferentă Cap. 3 din 

Buget. Aceste tipuri de cheltuieli trebuie să fie fundamentate, justificate și corelate cu 

rezultatele și obiectivele proiectului. 

Proiectele care vor cuprinde cheltuieli specifice sub-cap. 3.4 ”Alte activități comune (Lucrări 

de dezvoltare comune)” din Buget trebuie să prezinte, în cadrul proiectului, în mod 

obligatoriu, elementele care să justifice utilitatea și scopul acțiunilor propuse. Spre exemplu, 

în cazul în care prin proiect se propune realizarea unei pagini web/a unei aplicații comune, 

din justificarea prezentată trebuie să reiasă că  acțiunea comună reprezintă un instrument 

utilizat de către toate părțile implicate în proiect și nu un scop în sine. 

 

Pentru activitățile încadrate în Cap. 2 ” Cheltuieli pentru acțiuni comune de instruire privind 

tematica comună a proiectului” și Cap. 3 ” Cheltuieli pentru construcție instituțională” pentru 

care serviciile de instruire privind tematica comună a proiectului sau construcție instituțională 

vor fi externalizate, GAL va prezenta, în cadrul proiectului de cooperare, cerințele minime 

privind pregătirea și experiența experților implicați în furnizarea acestor servicii. Respectarea 

condițiilor minime prevăzute în proiectul de cooperare se va verifica după depunerea 

Rapoartelor de activitate care vor cuprinde activități care se încadrează în Cap. 2 și 3 ale 

Bugetului. În acest sens, GAL va atașa Rapoartelor de activitate și CV-urile expertilor, 

diplome, certificate, atestate, recomandari, etc.. 

 

Conținutul obligatoriu al proiectelor de cooperare 

 

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi GAL – 

implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.  
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b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a 

proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara 

teritoriului.   

 

c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de 

experienţă). 

 

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte 

practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 

 

e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară, 

implicarea diverşilor actori. 

 

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare  

 

Selecţia şi aprobarea proiectelor de cooperare trebuie realizată în aceeaşi manieră ca celelalte 

proiecte, respectiv prin intermediul unui Comitet de Selecţie organizat după caz, fie în cadrul 

GAL, fie în cadrul Autorităţii de Management. În cazul în care selecţia proiectelor de 

cooperare este realizată de către GAL, responsabilitatea pentru stabilirea calendarului de 

selecţie va reveni acestuia, iar în cadrul AM selectarea proiectelor de cooperare va fi 

efectuata de 2 ori pe an în principiu în primul şi ultimul semestru al anului, astfel încât 

ultimul proiect să fie selectat înainte de 31 decembrie 2013.  

 

Prioritate în selecție se va acorda proiectelor de cooperare care: 

 

 implică mai mult de două GAL-uri din România  

 implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER + 

 includ activităţi inovative 

 combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

 se adresează fermierilor de semi-subzistenţă  

 se adresează tinerilor din zona rurală  

 respectă normele de mediu 

 care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

 

Atenție! 

 

Beneficiarii măsurilor Axei 4 – LEADER vor respecta prevederile HG 224/2008 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEADR prin 

PNDR 2007-2013, cu completările și modificările ulterioare. În vederea depunerii 

cererilor de finanțare în cadrul sesiunilor de selecție aferente Măsurii 421 lansate de 

GAL-uri,  solicitanții vor respecta prevederile HG 224/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, în vigoare la momentul depunerii. 
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Capitolul 4: Primirea, înregistrarea şi verificarea conformităţii Cererilor de 

Finanţare la AFIR 

 

4.1. Selecția proiectului de cooperare de către GAL (măsura de implementare a proiectelor de 

cooperare se regăsește în Planul de Dezvoltare Locală) 

 

Selecţia proiectelor de cooperare de către GAL presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 

1. În situația în care măsura de implementare a proiectelor de cooperare se regăsește în 

Planul de Dezvoltare Locală, Comitetul de Selecție al GAL, în baza criteriilor de selecție din 

strategia de dezvoltare locală, va selecta și propune spre finanțare la AFIR proiectele de 

cooperare.  

 

Beneficiari eligibili în cadrul măsurii 421 a PNDR pot fi: 

 GAL-ul selectat de AM PNDR; 

 Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER de pe teritoriul 

acoperit de GAL (a se vedea fișa de verificare a eligibilității E3.1LC din Anexa 1 - 

Formulare). 

 

Beneficiarii eligibili vor respecta prevederile fișei măsurii de cooperare din PNDR, și 

prevederile din fișa Măsurii 421 inclusă în Planul de Dezvoltare Locală. 

 

AFIR va lansa un anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare, 

finanțate prin Masura 421 din Axa 4 – LEADER. Acesta trebuie să cuprindă următoarele 

informații: 

 Perioada și locul în care pot fi depuse Cererile de Finanțare. Perioada de depunere 

menționată în anunț va cuprinde intervalul de timp în care pot fi depuse Cererile de 

Finanțare; 

 Fondurile disponibile, din cadrul alocării Măsurii 421 – Axa 4 LEADER; 

 Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 

de 200.000 euro; 

 Valoarea totală maximă admisă pentru un proiect este de 400.000 euro; 

 Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și 

eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421, cât și 

cerințele specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele de investiții ale proiectului 

din Ghidurile solicitantului aferente măsurilor respective, disponibile pe site-ul 

www.afir.madr.ro. 
 

În vederea organizării propriei sesiunii de selecție a proiectelor de cooperare, GAL îşi va 

elabora  o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de evaluare în vederea 

selecției proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor așa cum a fost 

menționat în capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală. 

Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală/Comitetul Director  al GAL, iar 

pentru transparență vor fi postate pe pagina de web a GAL. 

 

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe 

plan local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura 

transparența procesului de selecție, folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire 

locală, postare pe pagina de web proprie, afișare la sediul GAL, la sediile OJFIR și CDRJ și 

http://afir.madr.ro/
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la sediile consiliilor județene și ale consiliilor locale ale localităților – partenere/nepartenere 

în GAL (cu acordul acestor instituții).  

 

Notă! 

Apelul de selecţie se lansează cu minim 10  zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea şi depunerea acestora. 

 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea 

Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le 

îndeplinească.  

 

Apelul se adresează potențialilor beneficiari eligibili, conform fișei tehnice a măsurii 421 din 

PNDR și PDL, care doresc să realizeze proiecte de cooperare.  

 

2. Apelul de selecţie trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:  

 Data lansării apelului de selecţie; 

 Data limită de depunere a proiectelor; 

 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

 Fondul disponibil – alocat în acea sesiune; 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

(maximum 200.000 euro) sumă ce trebuie să aibă în vedere implementarea strategiei; 

 Suma maximă a unui proiect 400.000 Euro; 

 Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate 

plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. 

Raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu 

privire la confirmarea plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

 Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecţie);  

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din PNDR și cu Ghidul 

solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii 

respective. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție locale, dacă este cazul; 

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul 

menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421, cât și cerințele 

specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele proiectului din Ghidurile 

solicitantului aferente măsurilor respective, disponibile pe site-ul www. afir.madr.ro, 

în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL. 

 Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie pentru Proiectele de Cooperare 

a GAL. Se vor menționa criteriile de selecție (cele din ghidul solicitantului postat pe 

pagina web www.afir.madr.ro și cele locale) cu punctajele aferente, punctajul minim 

pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același 

punctaj. Se recomandă ca în stabilirea punctajului, GAL să acorde prioritate 

obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală, prin acordarea unui punctaj mai 

mare criteriilor de selecție locală. 

 Data şi modul de anunţare a rezultatelor; 

 Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.  

 

http://www.apdrp.ro/
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Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție publicate pe pagina 

de internet a GAL-ului,în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul 

GAL-ului. 

 

Pentru variantele publicate în presă și în variantele afișate la sediul consiliilor județene/ 

sediile localităților membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale  anunțului de 

selecție, care să cuprindă următoarele informații: 

 Data publicării; 

 Măsura lansată prin apelul de selecție; 

 Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

 Suma maximă nerambursabilă care poate acordată pentru proiecte; 

 Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor; 

 Precizarea că informatii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse 

în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 421, cât și în Ghidurile specifice măsurilor în 

care se regăsesc obiectivele proiectului, disponibile pe site-ul www.afir.madr.ro în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL și se face trimitere la 

site-ul GAL și AFIR. 

 Date de contact pentru informații suplimentare. 

 Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a 

informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL. 

 

GAL are obligația de a asigura măsurile minime obligatorii de publicitate a Apelului de 

selecție și eventuala prelungire a acestuia – așa cum sunt menționate în Ghidul solicitantului 

pentru accesarea Măsurii 421. Dacă, aceste măsuri nu sunt asigurate, reprezentantul CDRJ nu 

va aviza Apelul de selecție. În cazul neîndeplinirii repetate a acestor obligații, AM PNDR va 

retrage Decizia de autorizare a GAL. 

 

În cazul în care GAL-urile solicită modificarea strategiei, acestea pot lansa Apelurile de 

Selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a 

modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM 

PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea 

Contractului de Finanțare pe Sub-măsura 431.2, ce vizează revizuirea Anexei V (Planul de 

Dezvoltare Locală). Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma Apelului lansat conform 

strategiei modificate, să fie depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a 

contractului de finanțare (conform prevederilor procedurale din Manualul de procedură 

pentru implementarea Sub-măsurii 431.2). 

 

3. Potențialul beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma Cererii de 

Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare.  

      Cererea de Finanțare pentru măsura 421 se compune din: 

 Formularul E 1.1 LC; 

 Pentru fiecare obiectiv de investiții care se regăsește într-o măsură PNDR, se depun ca 

anexe la formularul Cererii de Finanțare toate anexele aferente măsurii respective.)  

 

4. Verificarea conformității proiectului la nivelul GAL 

 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, 

vor verifica conformitatea proiectelor depuse folosind: 

 Fişa de verificare a conformităţii proiectului de cooperare (formular E2.1LC); 

http://afir.madr.ro/
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 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investiții, câte o fișă de 

verificare a conformității aferentă fiecărei componente de investiții; în acest caz, 

pentru fiecare componentă de investiții se va completa fișa de verificare a 

conformității conform modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se 

încadrează componenta de investiții respectivă. 

 

În cazul în care proiectul este declarat conform, acesta va trece în etapa de verificare a 

eligibilității. 

 

5. Verificarea eligibilității proiectului la nivelul GAL 

 

Angajații GAL care au atribuții în fișa postului vor verifica eligibilitatea proiectelor depuse 

folosind: 

 Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului de cooperare (E3.1 LC), care va conține în 

mod obligatoriu, criteriile de eligibilitate specifice măsurii de cooperare din cadrul 

PNDR, respectiv: 

 Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală; 

 Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL; 

 Valoarea totală a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro; 

 Valoarea finanțării nerambursabile nu depășește suma de 200.000 euro. 

 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investiți, câte o fișă de 

verificare a eligibilității aferentă fiecărei componente de investiții; în acest caz, 

pentru fiecare componentă de investiții se va completa fișa de verificare a 

eligibilității conform modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se 

încadrează componenta de investiții respectivă. 

 

În vederea respectării criteriilor de eligibilitate, GAL poate realiza (nefiind obligatoriu) și 

verificarea pe teren a cererilor de finanțare conforme, utilizând formularul de verificare pe 

teren aferent măsurii de investiții în care se încadrează obiectivul proiectului (E 3.8LC).  

 

În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor 

submăsuri/componente din cadrul aceleași măsuri, angajații GAL vor completa Fișele de 

verificare ale conformității și eligibilității aferente fiecărei submăsuri/componente. Se vor 

completa formularele din cadrul manualelor de procedură publicate pe site-ul 

www.afir.madr.ro, , versiunea în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către 

GAL. Solicitanții proiectelor integrate sunt obligați să completeze și să depună la Cererea de 

Finanțare formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului 

respectiv, cât și bugetul indicativ totalizator al proiectului precum și formulare de Plan 

financiar pentru fiecare tip de acțiune de investiții, respectând procentul de cofinanțare impus 

prin submăsura/componenta măsurii în care se încadrează acțiunea. 

 

În cazul în care proiectul este declarat eligibil, acesta va trece în etapa de aplicare a criteriilor 

de selecție. 

 

Nu este obligatorie respectarea de către GAL a termenelor de realizare a verificărilor de 

conformitate și eligibilitate, așa cum sunt menționate pentru angajații AFIR  în manualele de 

proceduri aferente măsurilor PNDR în care se încadrează proiectele, aprobate la nivelul 

MADR. Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se completează doar la nivelul 

OJFIR. 

 

http://afir.madr.ro/
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Notă: Solicitanții, personalul GAL și experții AFIR vor utiliza Ghidul Solicitantului, 

versiunea Manualului de Procedură și formularele aferente măsurii în cadrul căreia se 

încadrează proiectele, în vigoare la data lansării apelului de selecție de către GAL, 

disponibile pe site-ul www.afir.madr.ro și www.madr.ro. 

 

6. Aplicarea criteriilor de selecție 

 

În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, GAL preia criteriile de selecţie menţionate în fișa 

măsurii 421 din PNDR, la care se adăugă și criteriile de selecție locală din Planul de 

Dezvoltare Locală. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 

de puncte. 

 

GAL are obligaţia de a specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru 

fiecare criteriu în parte. De asemenea, GAL va stabili un punctaj minim pe proiect, 

obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat. Se recomandă ca în stabilirea 

punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală, 

prin acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecție locală.   

 

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selectie se aprobă de Adunarea 

Generală/Comitetul Director al GAL, în funcție de prevederile statutului, coroborate cu 

strategia aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR (punctajul face parte din 

Procedura de selecție a GAL). 

 

Angajații GAL vor utiliza Formularul E 3.2LC – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, 

disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro, în cadrul Manualului de procedură pentru 

implementarea Măsurii 421. 

 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formularul E 3.2LC - va fi completată și semnată, 

pentru toate proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați GAL care participă la 

procesul de selecție. 

 

GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. GAL va 

publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediar sau îl va afișa la sediul 

GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoiale ale 

localităților membre în GAL și va transmite solicitanților notificări privind rezultatul 

evaluării și selecției. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea 

solicitanților. Notificările transmise solicitanților trebuie să conțină motivele pentru care 

proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost 

îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de 

depunere și soluționare a contestațiilor. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza 

unei proceduri interne proprii. 

 

Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile, sau au fost declarate eligibile și 

neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL. 

 

 

 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.madr.ro/
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Atenţie! 

 

Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și un angajat 

care verifică. 

 

Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru 

efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern.  

 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii  Comitetului de 

Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea 

proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care acesta persoană are 

implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale (Legea 161/2003, OUG 

66/2011) și comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) 

aplicabile,  persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare și nu are drept de vot şi 

nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestație în 

cauză.   

 

În cazul în care unul dintre angajații GAL, sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, 

Comisia de contestații, constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are 

obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. 

 

În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, așa 

cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se 

va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.  

 

Definirea conflictului de interese în contextul prezentei proceduri 

 

Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca 

acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului 

contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și 

imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor 

care îi revin în exercitarea funcției deținute. În acest sens, toate persoanele implicate la 

nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia 

de Soluționare a Contestațiilor, sau angajații GAL implicați în procesul de evaluare) vor 

trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă 

referire la prevederile art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia 

conflictului de interese, cu excepția situației în care GAL este solicitant. 

 

În conținutul Declarației pe propria răspundere se vor mentiona cel puțin urmatoarele aspecte: 

 Numele și prenumele declarantului 

 Funcția deținută la nivel GAL 

 Rolul in cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de 

Solutionare a Contestațiilor 

 Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia 

conflictului de interese 

 Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii 
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În cadrul GAL se constituie Comitetul de Selecţie ce are rol de selecție pentru proiectele ce 

vor fi implementate în teritoriul GAL. Procedura de selecție este elaborată de către personalul 

GAL și aprobată de Adunarea Generală sau Consiliul Director (conform prevederilor 

Statutului GAL). Comitetul de Selecție va respecta componența și structura prevăzută în PDL 

aprobat (referitor la reprezentarea autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), 

în funcţie de mărimea parteneriatului şi a numărului de entităţi care fac parte din acesta. În 

cadrul Comitetului de selecție trebuie să se respecte următoarea cerinta: 

 În orice situație, ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat 

și societatea civilă trebuie să fie mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului 

de Selecție iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% 

din totalul membrilor.  

 

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 

Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar 

reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală Judeţean.  

 

Flux Orientativ privind Elaborarea Raportului de Selectie 

 

Fluxul prezentat mai jos are caracter orientativ si nu este obligatoriu. GAL-urile au obligația 

de a prezenta la OJFIR, o dată cu proiectele selectate, Raportul de Selecție semnat și aprobat. 

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport 

de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele 

eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar 

va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele 

selecției către solicitanți. 

 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile, sau nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL. 

Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării 

sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului. 

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care 

au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componența Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor va respecta ponderile privind participarea public – privata aplicate pentru 

constituirea Comitetului de Selecție. Comisia de Solutionare a Contestațiilor este numită și 

aprobată  de către organul de conducere GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. 

GAL va prevede în procedura de selecție inclusiv etapele de soluţionare a contestaţiilor. 

Membrii Comisiei de Solutionare a Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de interes, 

completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor. 

 

Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GAL poate solicita OJFIR/CRFIR/CDRJ să desemneze 

un expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. În acest sens, 
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la cinci zile după încheierea termenului de primire a contestațiilor, în cazul în care au fost 

depuse contestații, GAL va transmite structurilor teritoriale ale AFIR/MADR o astfel de 

solicitare și va informa CRFIR, OJFIR sau CDRJ, după competența evaluării proiectelor, 

despre primirea contestațiilor. Informarea va cuprinde date privind măsura, perioada în care a 

fost deschis apelul de selecție, valoarea nerambursabilă solicitată, câte o copie după fiecare 

contestație precum și un calendar al întâlnirilor Comisiei de soluționare a contestațiilor. 

OJFIR/CRFIR/CDRJ va desemna un angajat care va participa ca observator în cadrul 

întâlnirilor Comisiei de soluționare a contestațiilor. Acesta se va asigura de corectitudinea 

desfășurării procesului de soluționare a contestațiilor și va aviza, prin semnătură, Raportul de 

contestații. În cazul în care reprezentantul AFIR/CDRJ constată nereguli, va consemna 

neregulile în Raportul de contestații și va înainta un raport de informare către GAL și către 

conducerea instituției pe care o reprezintă, în vederea luării deciziilor care se impun. 

În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat 

Comitetului de Selecție GAL. În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va 

emite Raportul de Selecție (final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție, vor fi evidențiate si 

proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. 

 

GAL va publica pe pagine de web proprie Raportul de Selecție Final, îl va afișa la sediul 

GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale 

localităților membre în GAL (cu acordul acestor instituții), și va înștiința solicitanții asupra 

rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

 

GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar și perioada de primire a contestațiilor 

și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte 

neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile 

este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție  respectiv, dat fiind ca nu 

există condiții care sa conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

 

În urma verificărilor de la nivelul structurilor AFIR a proiectelor selectate de GAL, AFIR va 

informa GAL despre rezultatul verificării conformității și eligibilității proiectelor. În cazul în 

care există proiecte selectate de GAL care au fost retrase de către solicitant, declarate 

neconforme sau neeligibile, în trei zile lucrătoare de la primirea informării, GAL are obligația 

de a publica pe site-ul propriu un document în care vor fi menționate proiectele retrase de 

solicitant, declarate neconforme și neeligibile de către AFIR și proiectele declarate eligibile 

de cătreAFIR, care vor primi finanțare. Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au 

fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de AFIR, pot fi realocate în cadrul aceleași 

măsuri, la următorul Apel de Selecție sau vor putea fi utilizate pentru finanțarea altor proiecte 

eligibile și nefinanțate depuse în aceeași sesiune, atunci când este ultima sesiune. 

 

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție; se va 

specifica apartenența lor la mediul privat sau public și urban – cu respectarea precizărilor din 

PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50% iar organizațiile din mediul urban 

reprezintă mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura 

reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Avizarea 

Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura 

de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzator și s-au respectat condițiile de 

transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de Selecție va fi datat, aprobat de 



 

 32 

către Comitetul de Selecție și avizat de  Președintele GAL sau de Reprezentantul legal GAL 

sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila 

GAL. Dacă unul dintre parteneri  - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își 

schimbă reprezentantul desemnat, noul reprezentant va înlocui persoana desemnată inițial să 

reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări din 

partea AFIR sau AM PNDR.  

 

Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către 

Reprezentantul legal al GAL sau un angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va 

transmite cu confirmare de primire din partea solicitantului. 

 

Proiectele selectate de către GAL vor fi depuse de către GAL la OJFIR pe a cărui rază 

teritorială se află parteneriatul, fiecare fiind însoţit de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa 

de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de Selecție 

Final, însoțit de o copie a Declarațiilor pe proprie răspundere ale angajaților GAL care 

participă la procesul de evaluare, ale membrilor Comitetului de Selecție și ale membrilor 

Comisiei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), privind evitarea conflictului de 

interes întocmite la nivelul  GAL.  Declarațiile pe proprie răspundere se depun numai în 

situația în care GAL nu este solicitant.  

 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezenți atât solicitantul cât și un 

reprezentant GAL. În cazul în care proiectul de cooperare nu este implementat de către GAL, 

ci beneficiarul selectat este o entitate tip LEADER de pe teritoriul acoperit de GAL, 

beneficiarul poate împuternici (prin procură notarială) pe un angajat al GAL să îi depună 

proiectul la OJFIR. Angajatul  GAL va semna de luare la cunoștință pe partea I a Fișei de 

conformitate, la sediul OJFIR.  

 

4.2. Selecția proiectului de cooperare de către AM-PNDR (proiectul de cooperare nu se 

regăsește în Planul de Dezvoltare Locală al unui GAL) 

 

Dacă proiectul de cooperare nu se regăsește în Planul de Dezvoltare Locală, proiectul va fi 

transmis de către GAL la AM PNDR, în vederea selecției. Selectarea de către AM PNDR se 

realizează în baza procedurilor specifice elaborate de către AM PNDR. Dacă proiectul este 

selectat de către AM PNDR, acesta nu va mai fi supus evaluării și selectării de către 

Comitetul de Selecție al GAL.  

 

4.3. Primirea, înregistrarea și verificarea conformității Cererilor de Finanțare la AFIR 

 

După ce s-a finalizat selecția la nivelul GAL-ului sau AM-PNDR, Cererea de Finanțare 

(împreună cu anexele sale) se depune la OJFIR, în vederea obținerii finanțării. Fiecare 

partener de proiect cu sediul în România, eligibil pentru finanțare în cadrul Măsurii 421, va 

întocmi propria cerere de finanțare, aferentă contribuției sale la finanțarea proiectului de 

cooperare. În cazul în care beneficiarul selectat este o entitate tip LEADER care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul unui GAL selectat de AM PNDR, cererea de finanțare va fi 

depusă la OJFIR pe raza căruia se va implementa proiectul, de către beneficiar și un angajat 

din cadrul GAL-ul pe teritoriul căruia este localizat beneficiarul selectat. În cazul în care 

beneficiarul nu dorește să depună peronal proiectul la sediul OJFIR, poate împuternici prin 

procură notarială angajatul GAL pentru a depune proiectul. 
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Cererile de Finanţare trebuie să fie însoţite obligatoriu de Fişa de verificare a conformităţii, 

Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de 

Selecție Final. Raportul de selecție trebuie să fie însoțit de o copie a Declarațiilor privind 

evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a 

proiectelor, cu excepția situației în care GAL-ul este solicitant. Raportul de Selecție trebuie să 

fie datat, să prezinte semnăturile membrilor Comitetului de Selecție și să fie avizat de 

Președintele GAL sau Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului 

Director mandatat în acest sens şi ştampila GAL.   

 

Raportul de Selecție Final va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca 

observator la procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție 

faptul că GAL a respectat dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței 

Apelului de selecție respectiv – așa cum sunt menționate în Ghidul solicitantului aferent 

Măsurii 421. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează 

conformitatea procesului de selecție față de prevederile din PDL.  

 

În cazul în care Raportul de Selecție Final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei 

modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei modificării 

Contractului de Finanțare încheiat între GAL și CRFIR ca urmare a revizuirii Anexei V 

(Planul de Dezvoltare Locală), conform prevederilor procedurale din manualul de procedură 

pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei 

modificate, nu este condiționată de modificarea Contractului de Finanțare încheiat între GAL 

și CRFIR. 

 

OJFIR poate primi Cereri de Finanțare depuse de către GAL ce vor fi finanțate prin Axa 4 – 

LEADER, după ce se încheie Contractul de Finanțare pe Sub-măsura 431.2, între  GAL și 

AFIR. GAL-ul va depune la OJFIR cererile de finanțare aferente proiectelor de cooperare atât 

în cazul în care GAL-ul este beneficiarul acestora, cât și în cazul în care beneficiari sunt alte 

entități tip LEADER din teritoriul acoperit de GAL. 

 

Cererea de Finanțare se depune în două exemplare la un expert al Compartimentului 

Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-Agricole -  OJFIR de care 

aparține GAL-ul, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare 

exemplar va include Cererea de Finanțare (formular E 1.1 LC) corect completată. 

 

Atenție! Documentele aferente partenerilor în proiect (ex: acte constitutive) nu vor fi anexate 

în original, ci în copie conformă cu originalul. În cazul în care partenerii sunt din alte state 

membre, se vor depune traduceri autorizate ale documentelor, nefiind necesară depunerea de 

traduceri legalizate. 

 

Cererea de Finanțare pentru măsura 421 se compune din: 

 

 Formularul E 1.1 LC; 

 Pentru fiecare obiectiv de investiții care se regăsește într-o măsură de investiții a 

PNDR, se depun ca anexe la formularul Cererii de Finanțare toate anexele aferente 

măsurii respective.)  
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Atenţie! 

 

Cifrele prezentate în aceste anexe aferente unei componente de investiţii trebuie să se 

coreleze cu totalul pe componenta respectivă din E 1.1 LC. 

 

Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul 

este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea D a Cererii de Finanțare, extras 

din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de recepție (pentru 

investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din 

proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de 

kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc). 

 

În situația în care beneficiarul a derulat proiecte de servicii de același tip, va avea obligația de 

a depune ca document suplimentar la Secțiunea D din Cererea de Finanțare un document din 

care să reiasă serviciile de același tip pentru care s-a primit finanțare. 

 

Expertul CE – SLI - OJFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de 

prezența, în dosarul administrativ al proiectului, a Raportului de selecție final emis de GAL 

sau a documentului emis de AM PNDR prin care se atestă selectarea proiectului de 

cooperare. În cazul în care proiectul este selectat de GAL, se va verifica existența 

documentului în etapa de verificare a conformității inițiale. În cazul în care proiectul este 

selectat de AM PNDR, se va verifica dacă documentul este depus odată cu Cererea de 

Finanțare. 

 

Primirea, acceptarea/neacceptarea, verificarea conformității și înregistrarea Cererii de 

Finanțare se realizează la nivelul OJFIR în termen de maxim 1 zi de la primire. 

 

La nivelul OJFIR se completează: 

 

 Fișa de verificare a conformității inițiale (formular E 1.2.1 LC) – numai în cazul 

proiectelor selectate de către GAL. Acest formular nu se completează în cazul proiectelor 

selectate de AM PNDR, întrucât verificarea conformității inițiale vizează procesul de 

selecție desfășurat la nivelul GAL; 

 Fişa de verificare a conformităţii proiectului de cooperare (formularE2.1LC); 

 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investiții, câte o fișă de verificare a 

conformității aferentă fiecărei componente de investiții; în acest caz, pentru fiecare 

componentă de investiții se va completa fișa de verificare a conformității conform 

modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se încadrează componenta de 

investiții respectivă. 

 

Fișele de verificare ale conformității inițiale (E1.2.1L) se vor înregistra în Registrul de intrări-

ieșiri (E2.3). Expertul CE-SLI-OJFIR va completa Fișa de verificare a conformității inițiale 

(E 1.2.1.LC). Expertul CE-SLI-OJFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se 

asigure de prezența celor trei fișe de verificare, a Raportului de Selecție Final, întocmite de 

GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese (numai pentru situația 

în care solicitantul nu este GAL-ul).  

 

În cazul în care este mandatată o altă persoană să avizeze Raportul de selecție, la Cererea de 

Finanțare trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată. Expertul GAL 
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va semna de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a conformității inițiale (E.1.2.1LC) și 

partea I a Fișei de conformitate (E 2.1 LC), la sediul OJFIR. 

 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării conformității inițiale a fost 

”neconform” se returnează reprezentantului GAL. În acest caz, proiectul poate fi redepus la 

OJFIR, cu documentația refăcută de GAL – pentru care a fost declarat neconform; 

redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție. Aceeași Cerere de finanțare 

poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție Final, în cazul 

neconformității inițiale. Dacă concluzia verificării conformității inițiale este de două ori 

„neconform”, Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, solicitantul poate redepune 

proiectul la următorul Apel de Selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.  

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării conformității inițiale a fost ”conform” 

vor face obiectul verificării conformității (E2.1LC). Solicitantul sau reprezentantul GAL 

(dacă acesta este împuternicit de solicitant) va semna pe Partea I a fișei de verificare a 

conformității (E 2.1 LC), la sediul OJFIR. 

 

Fișa/fișele de verificare a conformității vor fi întocmite de expertul CE-SLI-OJFIR 

respectând termenul stabilit în Manualul de evaluare, iar solicitantul sau angajatul  GAL 

(dacă GAL este beneficiar sau este mandatat de către solicitant)  va semna de luare la 

cunoştinţă. Se va ţine cont ca Fişa de verificare a conformităţii să fie codificată corespunzător 

axei 4 LEADER. Expertul CE – SLI - OJFIR transmite Fișa spre verificare către Şeful SLI – 

OJFIR și spre aprobare către Directorul OJFIR. 

 

Experții CE – SLI - OJFIR pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare a 

conformității inițiale și în etapa verificării conformității proiectului, către GAL (în 

calitate de evaluator) sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). 

ATENȚIE! Specific Măsurii 421: 

Codificarea Cererii de Finanțare va conține toate elementele specifice cerute pentru măsura 

421 și în plus va prezenta un element dinstinct prin care, proiectul să poată fi încadrat în 

strategia GAL. Numărul Cererii de Finanțare va fi format din 18 casete care se vor completa 

după cum urmează: 
 

 

F/N .  4   2   1  .               .   1 .  1   2  .    .        .            . 0 1     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Măsura 421 

6. Codul 

regiunii 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare în 

registru 

5. Anul 

alocației 

financiare 

4. Nr. 

Apel de 

depunere 

1. 
Cerere de 

finanțare 

3. Proiect de 
cooperare numai cu 

componente de 
servicii = 0000. 

Proiect de cooperare 
cu componente de 
investiții = Numărul 

măsurii PNDR în care 
se încadrează 

preponderent 

componentele de 

investiții. 

8. Ultimile 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

7. Codul 

Județului 
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1. Cerere de Finanțare – finanțată/nefinanțată 

2. Trei cifre care reprezintă Măsura 421 din cadrul axei IV LEADER. 

3. Pentru proiectele de cooperare care cuprind numai componente de servicii, se va 

completa 0000. Pentru proiectele de cooperare care includ componente de investiții (care se 

încadrează în aceeași măsură de investiții din PNDR), cele patru cifre reprezintă măsura în 

care se încadrează obiectivul de investiții al proiectului; dacă măsura are un cod din trei cifre, 

ultima căsuță se va completa cu “0”. 

4. O cifră care reprezintă numărul apelului de deschidere a sesiunii de depunere a 

proiectelor în cadrul Măsurii 421, de către AFIR ( în cazul unei sesiuni de depunere 

continuă, se va completa întotdeauna 1). 

5. Două cifre care reprezintă anul lansarii apellului sesiunii de depunere a proiectelor 

în cadrul Măsurii 421 de către AFIR , respectiv 12); 

6. O cifră corespunzând codului regiunii, aşa cum este precizat mai jos: 

 

COD REGIUNE 

1 NORD EST 

2 SUD EST 

3 SUD 

4 SUD VEST 

5 VEST 

6 NORD VEST 

7 CENTRU 

8 BUCUREŞTI - ILFOV 

 

7. Două cifre corespunzând codului judeţului, aşa cum este precizat mai jos: 

Cod Judeţ Cod  Judeţ 

1 ALBA 22 HUNEDOARA 

2 ARAD 23 IALOMIŢA 

3 ARGEŞ 24 IAŞI 

4 BACĂU 25 ILFOV 

5 BIHOR 26 MARAMUREŞ 

6 
BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
27 MEHEDINŢI 

7 BOTOŞANI 28 MUREŞ 

8 BRASOV 29 NEAMŢ 

9 BRĂILA 30 OLT 

10 BUZĂU 31 PRAHOVA 

11 
CARAŞ-

SEVERIN 
32 SATU MARE 

12 CĂLĂRAŞI 33 SĂLAJ 

13 CLUJ 34 SIBIU 

14 CONSTANŢA 35 SUCEAVA 

15 COVASNA 36 TELEORMAN 

16 DAMBOVIŢA 37 TIMIŞ 

17 DOLJ 38 TULCEA 
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18 GALAŢI 39 VASLUI 

19 GIURGIU 40 VÂLCEA 

20 GORJ 41 VRANCEA 

21 HARGHITA 42 BUCUREŞTI 

 

8. Trei cifre corespunzătoare ultimelor trei cifre ale Deciziei de Autorizare GAL, emisă de 

AM PNDR; 

9. Două cifre corespunzătoare numărului în ordinea înregistrării în Registrul de înregistrare a 

Cererilor de Finanțare. 

 

Dacă cererea de finanțare este declarată conformă, la nivelul OJFIR se va întocmi dosarul 

administrativ al Cererii de Finanţare (inclusiv Pista de Audit).  

După verificarea conformității, expertul OJFIR completează Documentul 16, disponibil în 

Manualul de procedură pentru monitorizare, evaluare și raportare. Documentul 16 va fi 

transmis bilunar (în datele de 15 și 30 ale lunii) către expertul Compartimentului Evaluare – 

Serviciul LEADER și Investiții Non-Agricole responsabil cu monitorizarea – CRFIR. 

 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării conformității proiectului a fost 

neconform, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la 

GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să 

fie depusă la OJFIR în baza unui alt Raport de Selecție. O Cerere de Finanțare declarată 

neconformă la OJFIR de două ori, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansată de AFIR, 

nu va mai fi acceptată pentru verificare. O Cerere de Finanțare declarată conformă și retrasă 

de către solicitant (de două ori), sau restituită ca neeligibilă de două ori, nu va mai fi 

acceptată pentru verificare la OJFIR.   

 

Verificarea în Registrul cererilor de finanţare conforme 

 

Solicitantul care a renuntat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare 

conformă, poate redepune o singură dată, aceeași Cerere de Finanțare în cadrul sesiuni de 

depunere a proiectelor aferentă măsurii 421, lansată de AFIR. Expertul verifică în  Registrul 

cererilor de finanţare conforme E2.2 dacă solicitantul a mai depus aceeaşi cerere de finanţare, 

în perioada licitaţiei de proiecte şi a fost declarată conformă. Verifică în coloana 22 – 

„Situaţia finală a cererii de finanţare” dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii 

de finanţare. Dacă se regăsesc două retrageri sau renunțări ale aceleași Cereri de Finanțare în 

Registrul E 2.2, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea 

de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. Dacă 

solicitantul se regăseşte în Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme E2.2, cu 

o singură înregistrare de renunțare sau retragere a Cererii de Finanțare, expertul verificator va 

continua verificarea conformității. 
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Capitolul 5: Verificarea eligibilității 

 

Datorită faptului că toate proiectele de cooperare sunt complexe și integrate, verificarea 

eligibilităţii Cererii de Finanţare se realizează la nivelul CE – SLI - CRFIR. Experţii CE – 

SLI – CRFIR desemnați de șeful SLI - CRFIR vor completa: 

 Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului de cooperare (E3.1 LC); 
 De asemenea, dacă proiectul prevede componente de investiți, câte o fișă de verificare a 

eligibilității aferentă fiecărei componente de investiții; în acest caz, pentru fiecare 

componentă de investiții se va completa fișa de verificare a eligibilității conform 

modelului aplicabil pentru măsura din PNDR în care se încadrează componenta de 

investiții respectivă. 

 

Atenție! 

 

În această etapă experții AFIR nu vor completa Fișa de verificare a criteriilor de 

selecție. 

 

Prin completarea Fișei de verificare a eligibilităţii (E3.1 LC), se verifică respectarea criteriilor 

generale de eligibilitate aşa cum sunt prevăzute în fișa Măsurii 421 din PNDR, cu 

completările şi modificările ulterioare. Prin completarea Fișelor de verificare a eligibilității 

specifice măsurilor PNDR în care se încadrează obiectivele proiectului, expertul va verifica 

respectarea criteriilor specifice de eligibilitate aferente componentelor proiectului. Expertul 

verificator poate să solicite informaţii suplimentare, dacă este cazul. 

 

Verificarea eligibilităţii se realizează în termen de maxim 5 zile. Termenul de verificare 

a eligibilității se va majora cu termenul de transmitere a solicitării de informații 

suplimentare și de primire a răspunsului de la solicitant. Solicitările de informaţii 

suplimentare (formular E 3.4 LC) pot fi adresate atât solicitantului cât şi către GAL-ul 

care a selectat proiectul, în funcţie de natura informaţiilor solicitate. Atenție! Nu se pot 

accepta în etapa de verificare a cererii de finanțare informații suplimentare care 

modifică abordarea prevăzută în proiect inițial, scopul solicitării de informații 

suplimentare fiind acela de a clarifica aspecte care nu sunt suficient detaliate/elemente 

necorelate în documentația depusă spre analiză.  
 

Pentru toate proiectele finanţate prin Măsura 421, expertul va analiza, la punctul de verificare 

al Declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanţări pentru 

acelaşi serviciu/aceeași investiţie, prin compararea documentelor depuse referitoare la 

elementele de identificare ale investiţiilor/serviciilor finanţate prin alte programe sau măsuri 

din PNDR, cu elementele descrise în proiectul tehnic aferent Cererii de Finanţare/Cererea de 

Finanțare și Proiectul de cooperare. 

 

Cererile de finanțare care au fost declarate neeligibile de către CRFIR vor fi restituite 

solicitanților. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, 

în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile 

de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și 

vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție 

lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate 

neeligibile de maximum două ori de către CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a 

proiectelor lansată de AFIR. 
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Întocmirea Listei Cererilor de finanţare eligibile, neeligibile şi retrase şi a Raportului de 

evaluare la nivel CRFIR 

 

Raportul de evaluare E6.0 LC conţine:  

 E6.1 LC- Lista cererilor de finanţare eligibile 

 E6.2 LC- Lista cererilor de finanţare neeligibile 

 E6.3 LC- Lista cererilor de finanţare retrase  

 

Pentru proiectele finanţate prin Măsura 421, se completează formularele E6.1 LC- Lista 

Cererilor de Finanţare eligibile, E6.2 LC – Lista cererilor de finanţare neeligibile şi E 6.3 LC- 

Lista cererilor de finanţare retrase şi E6.0 LC – Raport de evaluare. 

 

Şeful SLI - CRFIR cumulează şi verifică listele întocmite de CE – SLI - CRFIR  şi 

întocmeşte bilunar (în zilele de 15 și 30 ale fiecărei luni) Lista cererilor de finanţare eligibile 

(ordonate în ordinea înregistrării), neeligibile şi retrase (E6.1L C, E6.2 LC, E6.3 LC) la nivel 

de regiune împreună cu Raportul de evaluare (E6.0 LC), care va fi aprobat de Directorul 

General Adjunct CRFIR.  

 

Șeful SLI - CRFIR va transmite o copie a Raportului de evaluare, însoțit de cele trei liste, 

către expertul responsabil cu monitorizarea de la nivelul CE - SLI - CRFIR. 

 

Raportul (E6.0 LC) se înregistrează de către referent în Registrul de înregistrare a 

documentelor E2.3.  

 

Termenul de întocmire a Raportului de evaluare este de 2 zile lucrătoare pentru CRFIR, atât 

pentru întocmire, avizare, aprobare. O copie a Raportului de evaluare va fi transmisă de către 

SLI - CRFIR către SLI - OJFIR în ziua aprobării Raportului de evaluare. 

 

Capitolul 6: Decizia de aprobare a proiectelor 

 

Raportul de evaluare (E6.0 LC), cu semnătura Directorului General Adjunct CRFIR, 

reprezintă documentul în baza căruia solicitantul va fi notificat cu privire la aprobarea 

proiectului, prin intermediul formularului E6.8 LC. 

Atenție! 

 

Având în vedere că partenerii unui proiect de cooperare pot avea sediile în regiuni sau 

chiar ţări diferite, aprobarea proiectului nu va conduce automat la semnarea unui 

contract de finanţare, ci este nevoie ca toţi partenerii să obţină aprobarea finanţării 

pentru partea aferentă lor din bugetul proiectului fie de la CRFIR pe raza căruia îşi au 

sediul, fie de la alte instituţii de finanţare (atunci când partenerii îşi au sediul în altă 

ţară). 

 

Atunci când un partener nu beneficiază de finanţare din partea AFIR sau a altor 

instituţii/autorităţi contractante, în loc de aprobarea finanţării va fi necesar acordul 

acestuia că va participa la cofinanţarea proiectului. 

 

Contractul de finanţare va fi semnat în etapa ulterioară cu solicitantul doar atunci când acesta 

va prezenta la CRFIR toate deciziile de aprobare/acordurile aferente partenerilor de proiect 

identificaţi în cererea de finanţare. 
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În situaţia în care toţi partenerii proiectului îşi au sediul pe raza aceluiaşi CRFIR şi toate 

cererile de finanţare depuse de fiecare partener sunt aprobate în urma verificării eligibilităţii, 

solicitanţii vor fi notificaţi să se prezinte pentru semnarea contractului la CRFIR, fără a li se 

mai cere depunerea dovezii că partenerii de proiect au primit aprobările aferente. 

 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile, vor fi notificaţi de către 

expertul CE – SLI - CRFIR, prin intermediul formularului  E6.8 LC, bifând opțiunea 

“eligibil”, numai după stabilirea eșantionului de verificare aferent lunii în curs la nivel SL – 

DATLIN. Notificările vor fi transmise pentru solicitanții ale căror cereri de finanțare nu au 

fost incluse în eșantion. Transmiterea notificărilor se va realiza în termen de 3 zile de la 

primirea de către CRFIR din partea SL – DATLIN a formularului E 4.5, în care sunt 

evidențiate proiectele incluse în eșantionul de verificare. În cazul în care solicitantul este altul 

decât GAL-ul, înștiințarea va fi transmisă și către GAL. 

 

În baza aceluiași formular se notifica solicitantul în vederea încheierii Contractului de 

Finanțare.  

 

Notificarea Cererilor de Finanţare Neeligibile 

 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate neeligibile, vor fi notificaţi în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobarii Raportul de evaluare (E6.0 LC), de către 

expertul CE – SLI - CRFIR, prin intermediul formularului  E6.8 LC, bifând opțiunea 

“neeligibil”. În cazul în care solicitantul este altul decât GAL-ul, înștiințarea va fi transmisă și 

către GAL. 

 

Notificarea se ataşează la dosarul administrativ al cererii de finanţare. 

 

Cererile de finanţare neeligibile vor fi păstrate în sistem încă maximum 60 de zile lucrătoare 

până la finalizarea contestaţiilor, ulterior urmând a fi returnate solicitanţilor. 

 

Soluţionarea contestaţiilor 
 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilităţii de către CRFIR vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării, la CRFIR-ul care a verificat eligibilitatea proiectului. Expertul CE – SLI - CRFIR 

va transmite contestația în cel mult 1 zi lucrătoare la DATLIN-SL, în vederea soluționării. 

 

Contestaţiile depuse în mod eronat la sediul MADR/CDRJ, se redirecţionează la AFIR, care 

le direcţionează la DATLIN-SL în vederea soluționării. 

 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată 

eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

 

Analiza contestaţiilor se va face de către DATLIN-SL sau de către CRFIR, altul decât 

cel care a efectuat eligibilitatea proiectului, în baza unei note avizate de Directorul 

Direcţiei Asistenţă Tehnică, LEADER și Investiții Non -Agricole şi aprobată de 

Directorul General AFIR. După soluționarea contestației, CRFIR completează 

Formularul Raportare Contestații și îl transmite la SL-DATLIN. 
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Expertul SL-DATLIN/CRFIR va solicita dosarul administrativ al proiectului la CE – SLI -

CRFIR unde  s-a efectuat verificarea eligibilității cererii de finanțare pentru proiectul în 

cauză. 

 

În urma analizei pentru fiecare contestaţie, se întocmeşte Raportul asupra contestaţiei, care 

conţine Contestaţia însoţită de documentele depuse de solicitant.  

 

 în cazul contestaţiilor soluționate de CRFIR (altul decât cel care a efectuat eligibilitatea), 

Raportul asupra contestaţiei este întocmit de un expert CE – SLI - CRFIR și verificat de 

Şeful SLI - CRFIR, care propune admiterea sau respingerea contestaţiei. Decizia finală 

asupra rezolvării contestaţiei se realizează prin aprobarea/neaprobarea Directorului 

CRFIR. 

 Pentru contestaţiile soluționate de DATLIN, se va întocmi Raportul asupra contestaţiei, 

de către un expert SL, care va fi verificat de Şeful SL și avizat de către Directorul 

DATLIN, care propune admiterea sau respingerea contestaţiei. Decizia finală asupra 

rezolvării contestaţiei se realizează prin aprobarea/neaprobarea Directorului General 

Adjunct Infrastructură, LEADER si Investiții Non-Agricole - AFIR. 

 

În cazul unor divergenţe de opinie între expert şi şeful de serviciu, medierea se va realiza la 

nivelul  Directorului CRFIR/Directorului Direcţiei Asistenţă Tehnică, LEADER și Investiții 

Non-Agricole, raportul de contestaţie având o singură rezoluţie: admis sau respins. Dacă 

soluția propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de 

evaluare, se va întocmi fișa E3.1 LC R(refăcută) de către structura care a soluționat 

contestația. 

 

În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, 

DATLIN/CRFIR poate solicita CRFIR-ului care a evaluat inițial cererea de finanțare, copii 

ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare. 

 

 

După soluționarea contestațiilor, un expert DATLIN – SL/CE – SLI - CRFIR care a analizat 

contestația va transmite către CRFIR-ul unde s-a depus contestația o copie a raportului de 

contestații precum şi documentele întocmite pe parcursul procesului de soluționare a 

contestațiilor, pentru a fi atașate dosarului cererii de finanțare care a făcut obiectul 

contestaţiei. 

 

Solicitanţii vor fi notificaţi în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului asupra 

contestaţiei, privind admiterea sau respingerea acesteia, prin intermediul formularului 

E6.8.2LC, preluat din procedura de evaluare-selectare. Notificările sunt transmise de către 

DATLIN-SL/CRFIR-ul care a soluționat contestația. DATLIN-SL/CE – SLI -CRFIR 

returnează cererile de finanţare şi dosarul administrativ (în care vor fi incluse Raportul de 

contestație și fișa de verificare a eligibilității refăcută – E3.1LC R – dacă este cazul) către 

CRFIR de la care a fost solicitat și care a efectuat verificarea inițială a proiectului. 

  

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de 15 zile lucrătoare de la primirea 

contestației de către serviciul care o instrumentează şi poate fi prelungit cu încă maximum 15 

zile lucrătoare, dacă numărul contestațiilor depuse este foarte mare, sau dacă perioada de 

analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni de verificare. Astfel, termenul maxim 
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pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile lucrătoare de la ziua  primirii 

contestaţiilor. 

 

Pentru evidenta contestațiilor depuse, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, un expert 

CE-SLI-CRFIR întocmește Raportul contestațiilor (Formular E7.5 LC) pe care îl transmite la 

DATLIN-SL. În acest document vor fi reflectate contestațiile soluționate în trimestrul de 

raportare, respectiv contestații depuse în trimestrul respectiv sau în trimestrul anterior. De 

asemenea, vor fi înscrise și contestațiile depuse în trimestrul de raportare dar nesoluționate 

până la finele trimestrului respectiv, indicându-se „în curs de soluționare” în coloana „Data 

soluționării definitive a contestației”. 

 

DATLIN-SL cumulează documentele și constituie Raportul contestațiilor (centralizat) – 

formular E7.5 LC, care va fi însoţit de dosarul fiecărei contestaţii, care va cuprinde copii ale 

următoarelor documente:   

a) contestaţia depusă;  

b) raportul de instrumentare a contestaţiei; 

c) notificarea transmisă solicitantului;  

d) fişa de verificare E3.1 LC iniţială;  

e) fişa de verificare refăcută E3.1 LCR, dacă este cazul; 

f) documentele justificative elocvente pentru soluţia propusă de expertul 

evaluator. 

 

Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare precum şi de soluţionare a 

contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, AFIR are obligaţia de a cerceta cauzele 

producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile 

administrative corespunzătoare. 

 

Capitolul 7: Contractarea 

 

Această secțiune prezintă procedura de încheiere a Contractelor de Finanțare cu solicitanţii de 

finanţare în cadrul Măsurii 421.  

 

Procedura stabilește: 

 

 etapele pe care trebuie să le parcurgă în activitatea de contractare serviciile implicate de la 

nivelul Oficiilor Judeţene, Centrelor Regionale și Direcției Asistență Tehnică, LEADER 

și Investiții Non-Agricole -  Serviciul LEADER – AFIR ; 

 conținutul cadru al Contractului de Finanțare, a condiţiilor specifice şi generale ale 

Contractului, a documentelor care sunt anexate contractului. 

 

        Descrierea fluxului procedural privind contractarea proiectelor 

 

C7.1 

Elaborarea și semnarea Contractului de Finanțare  între AFIR-CRFIR și 

Beneficiari. Întocmirea Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli şi a 

Angajamentului Bugetar Individual. 

C7.2 
Transmiterea de către CRFIR a unui exemplar al Contractului de Finanțare 

semnat (Act Adițional) la OJFIR de care aparține Beneficiarul. 

C7.3 Avizarea de către CRFIR a solicitarii de modificare a Contractului de Finanțare 
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C7.4 
Elaborarea și semnarea Actelor Adiționale la Contractul de Finanțare, între 

AFIR-CRFIR și Beneficiari. 

C7.5 Încetarea contractului. 

  

C7.1 Notificarea Cererilor de Finanţare eligibile/neeligibile 

 

În maximum 5 zile de la finalizarea soluționării contestațiilor, expertul CE – SLI -CRFIR 

întocmeşte şi transmite beneficiarilor din lista E6.1 LC – Cereri de Finanţare eligibile, 

formularul E6.8 LC – Notificarea cererilor de finanţare eligibile/neeligibile. Dacă proiectul a 

fost declarat eligibil, prin intermediul acestui document se realizează și notificarea 

beneficiarului pentru semnarea Contractului de Finanțare. Notificarea se transmite direct la 

Beneficiar, prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact din cererea de finanţare. 

 

În cazul în care beneficiar nu este GAL-ul ca atare, ci o entitate tip LEADER de pe teritoriul 

acestuia, după semnarea Contractului de Finanțare, expertul CE – SLI - CRFIR va transmite 

către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea Contractului. 

 

Notă 

În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta pentru semnarea contractului din 

motive care țin de întârzieri în obținerea aprobărilor necesare celorlalți parteneri de 

cooperare (naționali sau externi), acesta poate solicita amânarea semnării contractului 

de finanțare până la data la care toate aprobările necesare sunt obținute. În acest sens, 

beneficiarul va trebui să depună o notă justificativă la care să anexeze documente 

doveditoare (spre exemplu, adrese oficiale din parte autorităților competente) prin care 

să se demonstreze faptul că procesul de aprobare a proiectului este în curs și că acesta 

nu a fost respins. 

 

În situația în care beneficiarul notifică AFIR că nu mai dorește încheierea contractului 

(exemplu: cel puțin unul dintre partenerii din proiect nu a primit aprobarea de la autoritatea 

de care aparține, sau beneficiarul nu poate face dovada asigurării cofinanțării/nu depune o 

declarație pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării), expertul care a transmis 

Notificarea întocmește, în cel mult 3 zile lucrătoare, o adresă către Beneficiar, prin care îl 

anunță că proiectul are statut de „contract neîncheiat”. Expertul CE – SLI - CRFIR 

înregistrează adresa și o ștampilează la secretariatul CRFIR. Proiectul se clasează 

„neîncheiat” și se înregistrează în Registrul C1.13  de către expertul CE – SLI - CRFIR. 

 

Expertul CE-SLI-CRFIR, după declararea contractului neîncheiat, va completa Nota de 

constatare a neîncheierii contractului - Formularul C1.16.1 LC, care în urma aprobării de 

către Directorul CRFIR, printr-o Adresă de transmitere internă, va fi transmis spre luare la 

cunoștință către toate serviciile și direcțiile operaționale, respectiv: 

 

 Expertul cu atribuții de monitorizare din cadrul CE – SLI - CRFIR; 

 SLI – OJFIR; 

 Direcția Asistență Tehnică,  LEADER și Investiții Non-Agricole – Serviciul LEADER; 

 Toate CRFIR pe raza cărora îşi au sediile ceilalţi parteneri ai beneficiarului în cadrul 

proiectului de cooperare. 

 

În această situaţie, în maximum 2 zile lucrătoare de la clasificarea proiectului ca „neîncheiat”, 

Directorul CRFIR va anunța SLI - OJFIR și DATLIN – Serviciul LEADER printr-o notă 

internă, de faptul că Beneficiarul a renunțat la ajutorul financiar. 
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C7.2  Elaborarea și semnarea Contractului de Finanțare  între AFIR – CRFIR și Beneficiari. 

Întocmirea Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli şi a Angajamentului Bugetar Individual 

 

Prin Notificarea (formularul E6.8 LC) pe care expertul CE – SLI de la nivelul CRFIR o 

trimite Beneficiarului, acestuia i se precizează obligația de a prezenta la sediul CRFIR pentru 

a se putea încheia şi semna Contractul de Finanțare, fiind totodată stabilit un termen de 

maxim 10 zile lucrătoare în care Beneficiarul poate prezenta CRFIR următoarele documente, 

necesare întocmirii Contractului de Finanțare: 

 

 Cazierul judiciar al responsabilului legal, document în original; 

 Copie a Certificatului/Autorizației auditorului propus în cadrul proiectului; 

 Toate deciziile de aprobare/acordurile aferente partenerilor de proiect identificaţi în 

cererea de finanţare – inclusiv în cazul proiectelor de coperare transnațională (doar în 

cazul în care partenerii nu aparțin de același centru regional de care aparține solicitantul); 

 Documentele, în original, care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare emise de către 

o instituție financiar bancară, dacă este cazul. 

 

Totodată, expertul CE – SLI - CRFIR va anexa la Notificarea E6.8 LC și Bugetul indicativ 

aferent Cererii de Finanțare (conform formatului disponibil în cadrul acestui formular), în 

euro și lei, completat ca urmare a verificării eligibilității Cererii de Finanțare. Transformarea 

sumelor din Euro în lei se va face de către expertul CE – SLI - CRFIR.  

 

Următoarele documente vor fi anexate la Contractul de Finanțare şi vor fi parte integrantă a 

acestuia, având aceeaşi putere juridică:  

 

Anexa   I Prevederi Generale  

Anexa  II Buget  

Anexa III Instrucţiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR 

Anexa IV Instrucţiuni de plată 

Anexa V Cererea de finanțare și anexe (acordul de cooperare, proiect de 

cooperare, memorii justificative/proiecte tehnice/studiu de fezabilitate 

și anexele economice ale cererilor de finanțare specifice măsurilor în 

care se încadrează acțiunea de investiții etc) 

Anexa VI Certificatul/Autorizația Auditorului propus în cadrul proiectului 

Anexa VII Alte documente (Materiale și activități de informare de tip publicitar, 

etc.) 

 

Pentru Anexele III – Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR și IV – 

Instrucțiuni de plată vor fi preluate ultimele variante aprobate ale Instrucțiunilor din prezentul 

Manual de procedură. 

 

După verificarea de către expertul CE – SLI de la CRFIR a documentelor prezentate de către 

Beneficiar (printre care trebuie să se regăsească aprobările/acordurile aferente celorlalţi 

parteneri ai proiectului de cooperare), prin care acesta demonstrează că îndeplinește cerințele 

Autorității Contractante în vederea încheierii Contractului de Finanțare și a Bugetului, se 

trece la etapa de încheiere între părți a Contractului de Finanțare şi la întocmirea 

Angajamentului Bugetar Individual și a Propunerii de Angajare a unei Cheltuieli. 

 

http://documentele/
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Întocmirea Angajamentului Bugetar Individual și a Propunerii de Angajare a 

unei Cheltuieli 

 

Documentele Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (PAC) și Angajamentul Bugetar 

Individual (ABI) se vor completa, conform reglementărilor și normelor metodologice în 

vigoare, de către expertul CE – SLI – CRFIR și se vor aviza  de către Șeful SLI - CRFIR.  

 

Valoarea în lei înscrisă în aceste documente va corespunde valorii prevăzute de către 

Beneficiar în Formularul de Buget. Rata de conversie utilizată pentru transformare va fi cea 

publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html, 

din ziua întocmirii proiectului de cooperare (data semnării proiectului de către Beneficiar). 

 

În cel mult 2 zile de la primirea tuturor documentelor solicitate din partea Beneficiarului, 

expertul CE – SLI – CRFIR întocmeşte Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli și a 

Angajamentului Bugetar Individual, odată cu Contractul de Finanţare. 

 

În momentul întocmirii Contractului de Finanţare, Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli 

și a Angajamentului Bugetar Individual vor cuprinde valoarea eligibilă în lei aferentă întregii 

perioade de implementare a proiectului, înscrisă de beneficiar în Formularul de Buget.  

 

După întocmirea celor două documente de către expertul CE – SLI – CRFIR, acesta le va 

transmite șefului SLI – CRFIR, care le va aviza în cel mult 1 zi de la primire. Dacă şeful SLI 

– CRFIR va identifica erori în completarea PAC şi ABI, acestea vor fi remediate de către 

expertul CE – SLI – CRFIR în cadrul aceleiaşi zile. Ulterior avizării de către şeful SLI – 

CRFIR, expertul CE – SLI – CRFIR va transmite PAC şi ABI către expertul cu atribuții 

contabile, pentru operarea acestor înregistrari în evidențele contabile. Termenul privind 

acordarea vizei din partea expertului cu atribuții contabile este de 1 zi de la data primirii celor 

două documente. 

 

După ce se obține viza de la expertul cu atribuții contabile, ambele documente se transmit de 

către expertul CE – SLI – CRFIR spre avizare de către Controlul Financiar Preventiv Propriu. 

Avizarea de către CFPP  se va realiza în cel mult 3 zile de la primirea documentelor. După 

obţinerea acestor vize, expertul CE – SLI – CRFIR va transmite PAC şi ABI către Directorul 

CRFIR, care le va aproba în cel mult 2 zile de la primire. 

 

Ulterior aprobării de către Directorul CRFIR a angajamentelor financiare (Angajamentul 

Bugetar Individual și Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli), expertul CE – SLI – CRFIR 

le atașează la dosarul administrativ al Contractului de Finanțare. 

 

Întocmirea dezangajărilor bugetare 

 

Experții CE – SLI – CRFIR procedează la dezangajarea sumelor din contabilitate în 

următoarele cazuri: 

 

 Atunci când contractul se clasează „neîncheiat” și au fost deja angajate valori prin 

înregistrarea contabilă a Propunerilor de Angajare a unei Cheltuieli și a Angajamentului 

Bugetar Individual. 

 În cazul încetării unilaterale a Contractului de Finanțare (cu sau fără implicații 

financiare); 

 În cazul încetării prin acordul părților a Contractului de Finanțare; 
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 Alte situații temeinic justificate, în care Beneficiarul poate solicita modificarea 

Contractului de Finanțare, cu implicații financiare. 

 

În cazul dezangajărilor, documentele Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli și 

Angajamentul Bugetar Individual se vor completa cu valori negative, cu semnul minus, 

conform reglementarilor și normelor metodologice în vigoare, de către expertul CE – SLI – 

CRFIR și se avizează de către SLI – CRFIR. 

 

Termenul de întocmire de către expertul CE – SLI – CRFIR a Propunerii de Angajare a unei 

Cheltuieli și a Angajamentului Bugetar Individual,  cu valori negative, este de 1 zi lucrătoare. 

 

PAC şi ABI pentru dezangajarea sumelor vor urma aceeaşi paşi procedurali, vor necesita 

aceleaşi vize şi vor respecta aceleaşi termene, ca şi în cazul celor elaborate pentru angajarea 

sumelor. Procesul de avizare se încheie tot cu aprobarea Directorului CRFIR. 

 

Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli și Angajamentului Bugetar Individual, elaborate în 

vederea dezangajării, se atașează de către expertul CE – SLI – CRFIR la dosarul 

administrativ al Contractului de Finanțare. 

 

 

Elaborarea și semnarea Contractului de Finanțare  între AFIR – CRFIR și 

Beneficiari  

 

 

După primirea tuturor documentelor solicitate din partea beneficiarului (în maxim 10 zile 

lucrătoare de la primirea de către acesta a notificării privind eligibilitatea), expertul CE – SLI 

– CRFIR completează angajamentul legal, reprezentat de Contractul de Finanțare (formularul 

C1.1 LC), având la baza completării următoarele documente: 

 

 Cererea de finanțare și anexe (acordul de parteneriat, proiect de cooperare, memorii 

justificative/proiecte tehnice/studiu de fezabilitate și anexele cererilor de finanțare 

specifice măsurilor în care se încadrează acțiunea de investiții etc.); 

 Certificatul/Autorizația Auditorului propus în cadrul proiectului; 

 Alte documente (furnizate de beneficiar în baza notificării). 

 

Expertul CE – SLI – CRFIR înregistrează Contractul în Registrul de înregistrare a 

Contractelor de Finanțare. Şeful SLI – CRFIR verifică înscrierea în acest formular.  

 

Expertul CE – SLI - CRFIR se asigură că valorile din angajamentul legal – Contractul de 

Finanțare și din angajamentele financiare (Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli și 

Angajamentului Bugetar Individual) sunt transcrise corect. 

 

În această etapă expertul CE – SLI – CRFIR completează Formularul „Contractul de 

Finanțare" și Formularul C1.4 LC – „Fișa de verificare a contractului”, utilizat pentru a 

verifica dacă a fost realizată corect fiecare etapă procedurală. 

 

De asemenea, expertul CE – SLI – CRFIR completează și semnează formularul C1.14 LC – 

„Pista de audit pentru contract”, document care reflectă etapa procedurală în care se află 

Contractul de Finanțare, formular pe care semnează fiecare dintre reprezentanții 

compartimentelor care avizează Contractul de Finanțare. 
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Expertul CE – SLI – CRFIR va completa Contractul de Finanţare, Propunerea de Angajare a 

unei Cheltuieli, Angajamentul Bugetar Individual, Fișa de verificare a contractului şi Pista de 

audit pentru contract în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentelor din 

partea beneficiarului. 

 

După completarea tuturor formularelor menţionate mai sus, expertul CE – SLI – CRFIR le 

transmite şefului SLI – CRFIR, care va aviza Fișa de verificare a contractului, Propunerea de 

Angajare a unei Cheltuieli şi Angajamentul Bugetar Individual în cel mult 1 zi lucrătoare. 

Dacă şeful SLI – CRFIR va identifica erori, acestea vor fi remediate de către expertul CE – 

SLI – CRFIR în cadrul aceleiaşi zile. Directorul CRFIR va semna si Contractul de Finantare. 

 

Avizarea Contractelor de Finanțare – Angajamentelor legale 

 

Contractele de Finanțare se avizează de către Directorul CRFIR, compartimentul juridic și 

contencios,  controlul financiar preventiv propriu și sunt aprobate ulterior de către Directorul 

General Adjunct CRFIR. 

 

Avizarea de către Consilierul juridic 

 

În cel mult 1 zi de la avizarea Fișei de verificare a contractului (Formularul C1.4 LC), 

expertul CE – SLI – CRFIR transmite către Compartimentul Juridic si Contencios - CRFIR 

pentru avizarea Contractelor de Finanțare, următoarele: 

 2 exemplare în original ale Contractului de Finanțare şi anexele acestuia; 

 Fişa de Verificare a Contractului; 

 Pista de audit. 

 

Din punct de vedere juridic, Compartimentul Juridic si Contencios de la nivelul CRFIR 

procedează la: 

 Controlul legalităţii contractului conform legislaţiei în vigoare; 

 Verificarea Contractului de Finanțare și anexele acestuia, cu respectarea prevederilor 

legale și conformitatea cu contractul cadru și anexele reglementate procedural; 

 Semnarea în pista  de audit. 

 

Consilierul juridic vizează Contractele de Finanţare şi semnează pista de audit în cel mult 1 zi 

lucrătoare sau solicită documente justificative suplimentare de la Beneficiar, atunci când 

considera că este cazul, în vederea avizării. Aceste solicitări sunt formulate în scris și 

transmise expertului CE – SLI – CRFIR. 

 

În cazul solicitării în scris de informații suplimentare de către Compartimentul Juridic si 

Contencios CRFIR, expertul CE – SLI – CRFIR care a pregătit respectivul Contract de 

Finanțare, solicită Beneficiarului informațiile suplimentare, prin intermediul formularului 

„Solicitare informații suplimentare” (C1.3 LC). Termenul de răspuns la aceste informaţii este 

de cel mult 3 zile de la data primirii solicitării de către Beneficiar. 

 

În cazul contractelor pentru care s-au solicitat informații suplimentare, după primirea acestor 

informații de la Beneficiar, expertul CE – SLI – CRFIR, reia fluxul procedural în vederea 

obținerii vizei de la consilierul juridic, transmițând aceste informații printr-o Notă de 

transmitere internă. Notele de transmitere internă vor fi semnate de către expertul CE – SLI – 

CRFIR care a întocmit documentația și de șeful SLI – CRFIR.  
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Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul de avizare de către consilierul juridic 

se va prelungi cu perioada în care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaugă 1 zi 

lucrătoare după primire. 

 

În cazul în care Beneficiarul nu răspunde la informațiile suplimentare solicitate în 

termenul prevăzut și nu notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii 

răspunsului la informațiile suplimentare, atunci expertul CE – SLI – CRFIR anulează 

Contractul de Finanțare întocmit și-l claseaza ca și „contract neîncheiat”. 

 

 

 

 

 

Avizarea de către Controlul Financiar Preventiv Propriu  
 

După obținerea vizei de la Compartimentul Juridic si Contencios CRFIR, expertul CE – SLI 

– CRFIR, transmite Contractele de Finanţare însoţite de documentaţia aferentă pentru avizare 

la Controlul Financiar Preventiv Propriu de la nivelul CRFIR. 

 

Controlul financiar preventiv propriu (CFPP) se face de către expertul controlor financiar din 

cadrul CRFIR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la atribuţiile şi 

exercitarea Controlului Financiar Preventiv. 

 

Odată cu Contractul de Finanțare și anexele acestuia, expertul CE – SLI – CRFIR, transmite 

CFPP pentru activitatea de control, Dosarul administrativ al Contractului de Finanțare care 

cuprinde toate documentele aferente contractului respectiv. 

 

Conform reglementărilor legale în vigoare, controlorii financiari din cadrul Compartimentului 

Control financiar preventiv din cadrul CRFIR verifică dacă documentele justificative 

corespunzătoare Contractului de Finanţare respectă cerinţele de legalitate, regularitate şi 

încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate. 

 

Controlorii financiari acordă viza după ce verifică realitatea şi legalitatea, certificată anterior 

prin semnătura  serviciilor/compartimentelor de specialitate implicate până în momentul 

acestei operaţiuni. Controlorii financiari avizează prin semnătură și ștampilă Contractul de 

Finanțare (angajamentul legal), Angajamentul Bugetar Individual, Propunerea de Angajare a 

unei Cheltuieli, semnează pista de audit şi transmite documentatia vizată expertului CE – SLI 

– CRFIR.. 

 

În caz de neavizare, controlorii financiari întocmesc fie o solicitare scrisă, prin care se solicită 

informații suplimentare pentru a clarifica informații din dosarul Beneficiarului cu privire la 

legalitate, regularitatea acestora, fie o notă prin care refuză avizarea finanțării și justifică 

refuzul acordării vizei. În ambele situații, CFPP va consemna în documentul completat 

motivul/motivele refuzului. Refuzul CFPP de avizare a finanțării și solicitarea de  informații 

suplimentare va fi înregistrat la Secretariatul CRFIR.  

 

În cazul solicitării în scris de informații suplimentare de către controlorul financiar din cadrul 

CRFIR, expertul CE – SLI – CRFIR care a pregătit respectivul Contract de Finanțare, solicită 

Beneficiarului informațiile suplimentare, prin intermediul formularului „Solicitare informații 
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suplimentare” (C1.3 LC). Termenul de răspuns la aceste informaţii este de cel mult 3 zile de 

la data primirii solicitării de către Beneficiar. 

 

În cazul contractelor pentru care s-au solicitat informații suplimentare (formular C1.3 LC), 

după primirea acestor informații de la Beneficiar, expertul CE – SLI – CRFIR, reia fluxul 

procedural în vederea obținerii vizei de la controlorul financiar, transmițând aceste informații 

printr-o Notă de transmitere internă. Notele de transmitere internă vor fi semnate de către 

expertul CE – SLI – CRFIR care a întocmit documentația și de șeful SLI – CRFIR.  

 

Expertul CE – SLI – CRFIR, transmite contractele însoţite de pista de audit completată de 

Juridic și CFPP, pentru avizarea contractului și completarea pistei de audit.  

 

Avizarea contractului de către controlorii CFPP se va realiza în cel mult 3 zile de la primirea 

contractului şi a documentelor din dosarul administrativ. 

 

Dacă sunt solicitate informaţii suplimentare, termenul de avizare de către CFPP se va 

prelungi cu perioada în care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaugă 1 zi 

lucrătoare după primire. 

 

În cazul în care Beneficiarul nu răspunde la informațiile suplimentare solicitate în termenul 

prevăzut și nu notifică Autoritatea Contractantă de întârzierea transmiterii răspunsului la 

informațiile suplimentare, atunci expertul CE – SLI – CRFIR anulează Contractul de 

Finanțare întocmit și-l clasează ca și „contract neîncheiat”. 

 

În situația în care un Contract de Finanțare nu primește avizare CFPP, sau aprobarea 

Directorului General Adjunct CRFIR, Beneficiarul va fi notificat de către expertul CE – SLI 

– CRFIR (prin intermediul Formularului C1.16.1 LC – Nota de constatare a neîncheierii 

contractului) și concomitent expertul clasează proiectul cu statutul „neîncheiat” (Înregistrare 

în formularul  C1.13 LC) conform procedurii. 

 

Aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR 
 

Verificarea de către expertul CE – SLI – CRFIR a corectitudinii întocmirii contractului se 

consemnează și prin completarea Fișei de verificare a contractului, pentru a preveni riscul ca 

un Contract de Finanțare să se transmită neavizat sau incomplet către Directorul General 

Adjunct CRFIR sau către Beneficiar. 

 

Termenul pentru întocmirea de către expertul CE – SLI – CRFIR a Contractelor de finanţare, 

cât şi a documentelor aferente acestuia este de 2 zile lucrătoare de la primirea tuturor 

documentelor din partea Beneficiarului.  

 

După întocmirea acestora și avizarea de către Directorul CRFIR, Compartimentul Juridic si 

Contencios, controlorii CFPP, expertul CE – SLI – CRFIR le transmite Directorului General 

Adjunct CRFIR spre aprobare, conform reglementărilor în vigoare. Directorul General 

Adjunct CRFIR va semna Contractele de finanţare în maximum 2 zile de la primirea acestora 

din partea expertului CE – SLI – CRFIR responsabil. Directorul General Adjunct CRFIR 

aprobă și semnează două exemplare originale ale Contractului de Finanțare. 
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După aprobarea Contractului de Finanțare de către Directorul General Adjunct CRFIR, 

expertul CE-SLI-CRFIR trebuie să completeze informațiile în Registrul privind situația 

Contractului de Finanțare (formularul C 1.13 LC). 

 

După semnarea Contractelor de către Directorul General Adjunct CRFIR, Secretariatul 

CRFIR completează şi semnează în pista de audit (C1.14 LC). Aceasta se transmite împreună 

cu contractele semnate, către expertul CE – SLI – CRFIR.. 

 

După primirea documentelor de la secretariatul CRFIR, expertul CE – SLI – CRFIR 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 

 Verifică existența tuturor vizelor pe Contractul de Finanțare; 

 Stampilează cu ștampila CRFIR fiecare pagină a Contractului și fiecare pagină din 

anexele acestuia; 

 Înregistrează Contractele (C1.1 LC) în Registrul privind situația contractului (C1.13 LC) 

completând celulele cu toate informațiile până la acel moment, acordând Contractului 

număr de înregistrare. 

 În maximum 2 zile de la semnarea Contractului de Finanțare de către Directorul General 

Adjunct CRFIR, transmite o Adresă de înștiințare către Beneficiari, prin care aceștia sunt 

invitați la sediul CRFIR pentru a semna Contractul de Finanțare, în termen de 10 zile de 

la primirea Adresei. Adresa va fi ștampilată și va primi număr de înregistrare de la 

secretariatul CRFIR și va fi transmisă în 2 zile lucrătoare de la data semnării Contractului 

de Finanțare de către Directorul General Adjunct CRFIR; 

 Transmite o Adresa către Beneficiarii ale căror contracte nu au fost încheiate, însoțită de 

Formularul C1.16.1 LC și îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de 

Finanțare. Adresa va fi ștampilată și va primi număr de înregistrare de la secretariatul 

CRFIR și va fi transmisă în 2 zile lucrătoare de la data refuzului de a se încheia 

Contractul de Finanțare din partea Compartimentului juridic și contencios, controlorilor 

CFPP sau Directorului General Adjunct CRFIR. 

 

Semnarea contractelor de finanțare de către Beneficiar  

 

Toate Contractele de Finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de 

către Beneficiar la sediul CRFIR. În termen de 2 zile de la semnarea Contractului de către 

Directorul General Adjunct CRFIR, expertul CE – SLI – CRFIR responsabil transmite 

Beneficiarului o Adresă prin care îl înştiinţează să se prezinte la sediul CRFIR în termen de 

10 zile pentru semnarea Contractului. 

 

În momentul semnării de către Beneficiar, expertul CE – SLI – CRFIR verifică dacă 

Contractul de Finanțare este semnat din partea Beneficiarului de către reprezentantul legal al 

contractului, așa cum este menționat în conținutul Contractului de Finanțare, pe care îl 

verifică printr-un act de identitate. 

 

În cazul în care reprezentantul legal nu poate fi prezent la sediul CRFIR, semnarea 

Contractului de Finanțare se face de 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 CE – SLI – CRFIR, legitimează împuternicitul reprezentantului legal al 

Contractului, prin prezentarea actului de identitate al acestuia și legalitatea procurii notariale 

prezentate. 
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Semnarea Contractului de Finanțare la sediul CRFIR se va face în prezenţa expertului CE – 

SLI – CRFIR responsabil de întocmirea întregii documentaţii aferente semnării acestuia. 

Expertul CE – SLI – 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. Un exemplar 

original împreună cu anexele sale sunt atașate dosarului administrativ înfiinţat la nivelul 

CRFIR, de către expertul CE – SLI – CRFIR. 

 

Expertul CE – SLI – CRFIR transmite fotocopii ale Contractelor de Finanțare către expertul 

cu atribuții de contabilitate de la nivelul CRFIR, pe baza unei Note interne de transmitere, în 

termen de 2 zile de la semnarea de către Beneficiar. 

 

În cazul în care reprezentantul legal al Beneficiarului nu se prezintă la CRFIR, în 

termen de 10 zile de la primirea înştiinţării pentru semnarea contractului şi nu notifică 

în mod oficial CRFIR cu privire la motivele neprezentării, atunci expertul CE-SLI-

CRFIR anulează Contractul de Finanțare întocmit și îl clasează ca și „contract 

neîncheiat”. 

 

Atât Contractele de Finanțare (încheiate/neîncheiate), cât şi dosarele administrative care 

conțin documentele prezentate de către Beneficiar înainte de încheierea Contractului vor fi 

arhivate temporar de către expertul CE – SLI – CRFIR, în arhive temporare, conform 

Manualului de proceduri pentru arhivare al AFIR. 

 

Lunar,  în primele 3 zile lucrătoare ale lunii respective, expertul CE – SLI – CRFIR 

întocmește o listă centralizatoare cu toate Contractele de Finanțare încheiate la nivelul CRFIR 

în luna anterioară, în cadrul Măsurii 421, pe care o transmite atât la DATLIN – AFIR, cât și 

expertului responsabil cu monitorizarea de la nivelul CRFIR, pentru a fi incluse în sistemul 

de monitorizare al AFIR. 

 

7.3 Transmiterea  unui exemplar al Contractului de Finanțare semnat (Act Adițional) la 

OJFIR de care aparține Beneficiarul 

 

În termen de 2 zile de la semnarea Contractului de Finanţare de către Beneficiar, expertul CE 

– SLI – CRFIR transmite o copie a acestuia la SLI - OJFIR din judeţul de care aparţine 

Beneficiarul. Expertul CI – SLI – CRFIR va proceda similar (pe tot parcursul procedurii) și în 

cazul Actelor Adiționale. 

 

Referentul sau expertul CE – SLI – CRFIR responsabil cu completarea Registrului privind 

situația Contractului de Finanțare – Formularul C1.13 LC, îl transmite electronic lunar către: 

 

 Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene  - CRFIR; 

 Expertul din cadrul  CRFIR responsabil cu monitorizarea-transmitere saptămânală; 

 Oficiile județene care fac parte din Centrul Regional. 
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7.4 Avizarea solicitării de modificare a Contractului de Finanțare 

 

 

Contractul de Finanţare C1.1 LC, semnat de Autoritatea Contractantă şi de către beneficiar, 

poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi 

generale, dacă circumstanţele care modifică executarea proiectului s-au schimbat începând de 

la data iniţială a semnării contractului. 

 

Modificările contractului de finanțare (C1.1 LC) pot fi făcute astfel: 

 printr-un Act adiţional (C1.6.1 LC); 

 în baza unei Note de Aprobare privind modificarea Contractului(C1.10 LC);  

Toate documentele menționate mai sus devin parte integrantă din Contractul de Finanţare. 

 

Principiile generale care stau la baza modificării Contractului de Finanţare, prin Act 

Adiţional (C1.6.1 LC) sau Notă de aprobare (C1.10 LC), sunt următoarele: 

 Existența unor raţiuni justificate de modificare a Contractului de Finanțare; 

 Modificările solicitate la Contractul de Finanţare nu vor afecta implementarea 

Contractului și vor respecta cerințele obligatorii pe care trebuia să le îndeplinească 

beneficiarului  la momentul încheierii Contractului de Finanțare; 

 Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi 

depăşită; 

 Modificările Contractului pot să fie efectuate numai în cursul duratei de execuţie a 

Contractului şi nu pot avea efect retroactiv; 

 Scopul Actului adiţional/Notei de aprobare trebuie să fie strâns legat de natura 

Contractului de Finanțare. 

 

Semnarea de către Beneficiar a tuturor actelor adiţionale se face de către beneficiar la nivel 

regional CI – SLI - CRFIR în prezenţa unui reprezentant al CI – SLI - CRFIR și urmează 

același flux procedural stabilit pentru semnarea contractelor. 

 

Cazuri care fac obiectul unui Act Adițional (C1.6.1L) 

 

Următoarele cazuri fac obiectul întocmirii unui Act Adițional : 

• Rectificarea bugetului prin realocari ale valorilor între sub-capitolele acestuia, mai 

mari de 10% din suma înscrisă iniţial (la momentul semnării Contractului de Finanțare) în 

cadrul sub-capitolului bugetar ce urmeaza a fi diminuat, fără a majora valoarea totală eligibilă 

angajată prin Contractul de Finanțare. Modificările pot fi realizate atât între sub-capitole ale 

aceluiași capitol bugetar, cât și între sub-capitole ale capitolelor bugetare diferite, cu 

respectarea condițiilor de eligibilitate impuse cu privire la Bugetul cererii de finanțare la 

momentul evaluării. 

• Modificarea duratei de execuție a Contractului. 

• Modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile care impun modificarea 

Contractului prin Act Adițional. 

• Alte situații temeinic justificate (ex: schimbarea auditorului,TVA-ul, etc.). 
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 Modificarea prin Act Adițional se poate face: 

 

1. La solicitarea Beneficiarului 

 

La nivel CI – SLI - OJFIR, Beneficiarul depune o solicitare de modificare a Contractului de 

Finanțare, printr-o Notă explicativă (formularul C1.5 LC), la care poate atașa documente 

anexă - după caz. 

 

Expertul CI – SLI - OJFIR verifică, în termen de 3 zile de la înregistrarea la OJFIR, 

documentaţia depusă de către Beneficiar şi procedează la prezentarea concluziilor în urma 

acestor verificări, completând Raportul C1.8 LC – Partea I cu mențiunea că este/nu este 

necesară încheirea de act adiţional şi acesta va fi transmis la CI – SLI - CRFIR. Expertul CI – 

SLI - OJFIR consemnează în Raportul C1.8 LC observaţii, clarificări şi concluzii cu privire la 

analiza documentară. 

 

În cazul în care se solicită beneficiarului informații suplimentare, termenul de completare a 

Raportului C1.8 LC se prelungește cu perioada în care se primesc acestea de la Beneficiar, la 

care se adaugă 1 zi lucrătoare după primire. În cazul în care expertul CI – SLI - OJFIR 

constată absenţa unui document solicită informații suplimentare (C1.3 LC). Termenul de 

răspuns al Beneficiarului este de 3 zile lucrătoare pentru documentul lipsă.  

 

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 CI – SLI - OJFIR va notifica Beneficiarul cu 

privire la neacceptarea modificării propuse (utilizând formularul C1.11 LC). 

 

Raportul C1.8 LC (cu concluziile aferente Părţii I) este verificat de către Şeful SLI -OJFIR în 

termen de 1 zi de la primire și transmis spre aprobare Directorului OJFIR. Acesta aprobă 

Raportul în termen de 2 zile de la primire. În urma aprobării de către Directorul OJFIR, 

expertul CI – SLI -OJFIR transmite Raportul C1.8 LC prin intermediul unei Adrese de 

transmitere împreună cu documentaţia care fundamentează solicitarea beneficiarului, către CI 

– SLI - CRFIR. 

 

La nivelul  SLI - CRFIR, Şeful SLI primeşte adresa de transmitere însoţită de Raportul de 

analiză a cererii de amendare a Contractului de Finanţare – formularul C1.8 LC, pe care care 

le repartizează (cu rezoluţie datată şi semnată) unui expert CI – SLI - CRFIR. 

 

Expertul se asigură că documentaţia primită în vederea analizării este înregistrată în Registrul 

C1.13.  

 

Pentru orice tip de modificare a Contractului de Finanţare, expertul CI – SLI - CRFIR va 

verifica situaţia plăţilor efectuate Beneficiarului care solicită modificarea Contractului de 

Finanţare, disponibilă la nivelul CI – SLI - CRFIR.  

 

Dacă „Raportul de analiză a cererii de amendare a Contractului de Finanţare” – (formularul 

C1.8 LC) impune încheierea Actului Adițional, Beneficiarul este notificat prin intermediul 

formularului C1.9 LC  „Notificarea de acceptare a modificărilor prin Act Adițional”, de către 
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expertul CI – SLI - CRFIR, în termen de 2 zile de la aprobarea cererii de amendare a 

Contractului de Finanțare la nivelul CRFIR. 

 

Expertul CI – SLI - CRFIR, va iniția elaborarea Actului Adițional parcurgând pașii 

procedurali prevăzuți la elaborarea și semnarea Contractului de Finanțare, respectând totodată 

termenele procedurale stabilite pentru semnarea Contractelor de Finanțare. 

 

Dacă prin „Raportul de analiză a cererii de amendare a Contractului de Finanţare” – 

(formularul C1.8 LC), nu se acceptă încheierea Actului Adițional, Beneficiarul este notificat 

prin intermediul formularului C1.7 LC - „Notificarea de neacceptare a Actului Adițional” 

completat de către expertul CI – SLI – CRFIR și transmis Beneficiarului în termen de 2 zile 

de la neaprobarea cererii de amendare a Contractului de Finanțare, la nivelul CRFIR. 

 

2.   La solicitarea Autorității Contractante 

 

În cazul în care pe durata derulării Contractului de Finanțare intervin modificări ale legislației 

aplicabile finanțării nerambursabile  aplicabile Contractului, Autoritatea Contractantă va 

iniția procesul de semnare a unui Act Adițional în vederea armonizării prevederilor 

contractuale cu modificările intervenite.  

 

În maximum 5 zile de la identificarea unei astfel de situații, Direcția/Serviciul din cadrul 

AFIR care sesizează situația intrevenită, va înștiința în scris CI – SLI – CRFIR în vederea 

demarării procesului de semnare a Actului Adițional. 

 

În maxim 3 zile de la înștiințare, un expert din cadrul CI – SLI – CRFIR va transmite 

Beneficiarului o Notificare privind modificarea Contractului de Finanțare prin Act Adițional 

(formular C1.12 LC). Beneficiarul va fi informat cu privire la motivele pentru care se impune 

modificarea contractului și i se va transmite să se prezinte în termen de 10 zile pentru 

semnarea Actului Adițional la Contract. 

 

Notificarea privind modificarea Contractului de Finanțare prin Act Adițional (formular C1.12 

LC) se completează de către un expert CI – SLI – CRFIR și este verificată de către șeful SLI 

- CRFIRîn termen de 1 zi de la primitea din partea expertului CI – SLI - CRFIR. După 

semnarea de către șeful SLI - CRFIR, notificarea este transmisă Directorului CRFIR pentru 

avizare. Acesta avizează documentul în termen de maxim 2 zile de la primire.  

 

Cazuri care necesită întocmirea unei Note de aprobare privind modificarea 

contractului 

 

Următoarele cazuri nu fac obiectul întocmirii unui Act Adiţional şi se aprobă la nivelul 

OJFIR de către Directorul OJFIR prin intermediul „Notei de aprobare privind modificarea 

contractului (formularul C1.10LC): 

1. Schimbarea adresei sediului administrativ; 

2. Schimbarea contului bancar sau al băncii pentru Beneficiar; 

3. Înlocuirea responsabilului legal al Contractului; 

4. Alte situații temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului de Finanțare 

prin Act Adițional);  aceste situații pot fi: 
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a) Modificări ale proiectului care prevăd: 

 modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora
1
, menționate în proiect; 

 schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de 

execuție; 

 numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe față de numărul inițial 

stabilit, în măsura în care aceste diferențe nu influențează buna desfășurare a 

activităților); 

 schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea 

acesteia; 

 modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final. 

b) Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între sub-

capitolele bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi 

modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială aferentă sub-

capitolului bugetar care urmează a fi diminuat, fără a se modifica valoarea totală 

eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare. Modificările pot fi 

realizate atât între sub-capitole ale aceluiași capitol bugetar, cât și între sub-capitole ale 

capitolelor bugetare diferite, cu respectarea condițiilor de eligibilitate impuse cu 

privire la Bugetul cererii de finanțare la momentul evaluării. Totalitatea rectificarilor 

bugetare aplicate unui sub-capitol nu trebuie sa depaseasca 10% din suma înscrisă 

iniţial cadrul sub-capitolului respectiv la momentul încheierii Contractului de 

finanțare. In situatia depasirii acestui plafon, este necesară încheierea unui Act 

adițional la Contractul de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 9(7)  din 

Contract. 

c) Modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea 

Contractului, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire 

la aceste modificări prin Formularul LC 1.12 - Notificare privind modificarea 

Contractului de Finanțare prin Act Adițional/fără Act adițional, iar Beneficiarul se va 

obliga să le respecte întocmai. 

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 C1.5 LC), la CI – SLI -OJFIR, însoțită de documente justificative, 

după caz. 

1. În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului administrativ, expertul CI – SLI-OJFIR 

verifică dacă beneficiarul a depus documentul/documentele care atestă şi fundamenteză 

modificarea. De asemenea, expertul CI – SLI - OJFIR verifică dacă beneficiarul a completat 

paginile din Cererea de Finanţare cu elementele de identificare care fac obiectul modificării, a 

semnat şi ştampilat fiecare pagină aferentă acestor modificări şi le-a anexat ca document 

justificativ la nota explicativă.  

2. În cazul solicitării de modificare a contului de trezorerie/bancă sau a adresei Bancii 

înscrise în Contractul de Finanţare, expertul CI – SLI -OJFIR verifică dacă beneficiarul a 

depus în original, acordul scris al băncii înscrise în Contractul de Finanţare şi adresa de 

confirmare a noului cont şi a băncii aferente.  

                                                 
1
 Numărul de rapoarte de activitate intermediare nu sunt considerate activități. 
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În cazul în care banca rămâne aceeaşi şi se modifică doar contul IBAN (care reprezintă un şir 

de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o 

bancă, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) expertul CI – SLI - OJFIR 

verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la bancă în original, în care se specifică 

modificarea contului IBAN. 

3. În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului, expertul CI – SLI -  

OJFIR verifică dacă: 

 Noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind 

organizarea şi funcţionarea entităţii 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;  

 prezintă copie după actul de identitate, cazier judiciar, Hotărârea Adunării Generale a 

Asociaţilor semnată de către asociaţi 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) etc. 

4. Alte situaţii temeinic justificate vor fi prezentate în Nota explicativă, cu încadrarea în 

prevederile de mai sus pentru situația în care nu este nevoie de încheierea Actului Adițional. 

În cazul modificării proiectului, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și calendarul de 

desfășurare a activităților refăcut; în cazul modificării bugetului, beneficiarul va anexa la 

Nota explicativă bugetul refăcut. 

Pentru a modifica Contractul de Finanţare, expertul de la CI – SLI - OJFIR verifică Nota 

Explicativă (însoțită și de documente anexe – dacă este cazul). Expertul CI – SLI – OJFIR 

analizează modificările propuse și stabilește concluziile cu privire la solicitarea 

Beneficiarului în termen de 3 zile de la înregistrarea solicitării. În cazul în care se solicită 

informații suplimentare din partea Beneficiarului, acest termen se prelungește cu perioada în 

care se primesc acestea de la Beneficiar, la care se adaugă 1 zi lucrătoare după primire. 

 

După verificarea documentelor,  în cazul în care modificările propuse de beneficiar sunt 

aprobate, expertul CI – SLI - OJFIR completează „Nota de aprobare a modificării 

Contractului de Finanţare” (formularul C1.10 LC), în situația în care care nu se impune 

încheierea unui Act Adițional. 

 

În cazul în care expertul CI – SLI- OJFIR constată absenţa unui document solicită informații 

suplimentare (C1.3 LC). Termenul de răspuns al Beneficiarului este de 3 zile lucrătoare 

pentru documentul lipsă.  

 

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 CI – SLI- OJFIR va notifica Beneficiarul cu privire 

la neacceptarea modificării propuse (formularul C1.11 LC).  
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De asemenea, în cazul în care modificările solicitate de către Beneficiar nu sunt conforme 

scopului contractului sau legislației, fac obiectul unui Act Adițional, sau informațiile 

prezenate sunt insuficiente pentru avizarea modificărilor, expertul CI – SLI- OJFIR va 

notifica Beneficiarul cu privire la neacceptarea modificării propuse (formularul C1.11 LC). 

 

După întocmire, ambele formulare (C 1.10 și C 1.11) sunt înaintate șefului SLI- OJFIR în 

vederea verificării, în termen de 1 zi de la transmitere. În cazul în care șeful SLI - OJFIR 

constată inadvertențe în cadrul documentului, solicită expertului CI – SLI- OJFIR remedierea 

acestora, în aceeași zi.  

 

În urma primirii avizului șefului SLI- OJFIR, cele două documente (C 1.10 sau C 1.11)  sunt 

înaintate spre aprobare către Directorul OJFIR. Acesta avizează documentul în maxim 2 zile 

de la primire. Beneficiarul va fi notificat de către expertul CI – SLI- OJFIR cu privire la 

rezultatul analizei solicitării de modificare a contractului prin intermediul formularului C1.11 

LC, în termen de 1 zi de la avizare.  

 

În cazul în care modificările propuse au fost aprobate, după aprobarea „Notei de aprobare 

privind modificarea contractului” (formularul C1.10 LC) de către Directorul OJFIR, o copie a 

documentaţiei este atașată de către expertul CI – SLI - OJFIR la dosarul cererii de plată al 

proiectului. 

 

După avizarea „Notei de aprobare privind modificarea contractului”(formular C1.10 LC) de 

către Şeful SLI - OJFIR şi aprobarea de către Directorul OJFIR, un exemplar (cel cu 

semnăturile expertului/experţilor CI - SLI, şefului SLI/Director OJFIR) rămâne la OJFIR 

ataşat la dosarul administrativ şi al doilea exemplar (cel cu semnătura Directorului OJFIR) 

este transmis, împreună cu C1.10.1 LC “Fişa de verificare a Notei de aprobare” şi 

documentelor care au stat la baza întocmirii C1.10 LC, de către expertul CI – SLI - OJFIR 

către CI – SLI - CRFIR. Termenul de transmitere este de 2 zile de la notificarea 

beneficiarului cu privire la aprobarea modificării Contractului de Finanțare.  

 

Transmiterea acestor documente de la OJFIR către CI – SLI - CRFIR se va face prin 

intermediul unei adrese semnate de către Directorul OJFIR, în care se va specifica necesitatea 

atașării acestora la Dosarul Administrativ. Atașarea la Dosarele Administrative ale 

proiectelor se realizează de către un expert CI – SLI - CRFIR, după înregistrarea acestora în 

formularul C1.13 – „Registrul unic privind situaţia contractului”. 

 

 

 

7.5 Elaborarea şi semnarea Actelor Adiționale la Contractul de Finanțare încheiat între AFIR 

- CRFIR și Beneficiari 

 

În  cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea către Beneficiar a formularului L/C 1.12 

„Notificare privind modificarea Contractului de Finanțare prin Act Adițional” sau L/C 1.9 – 

„Notificare de acceptare a modificărilor prin Act Adițional”, expertul CI – SLI - CRFIR va 

completa Actul Adițional (Formularul C1.6.1 LC). În cadrul notificării de acceptare a actului 

adițional se va preciza un termen de 10 zile în care Beneficiarul să se prezinte la sediul 

CRFIR în vederea semnării actului adițional. 
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Expertul CI – SLI - CRFIR se asigură că Actul Adițional  parcurge aceiaşi paşi ca și în cazul 

Contractului de Finanţare, respectă aceleaşi termene de avizare și urmărește înregistrearea de 

către referent în formularul C1.13 LC. 

 

În cazul în care pe parcursul avizării de către compartimentele juridic și contencios, CFPP și 

de către Directorul CRFIR sau Directorul General Adjunct CRFIR, Beneficiarului i se solicită 

Informații Suplimentare prin formularul C1.3 LC, iar acesta nu răspunde la informațiile 

suplimentare solicitate în termenul prevazut și nu notifică Autoritatea Contractantă de 

întârzierea transmiterii raspunsului la informațiile suplimentare, atunci expertul CI – SLI - 

CRFIR anexează documentația primită de la Beneficiar la dosarul administrativ și 

Beneneficiarul este notificat de neacceptarea Actului Adițional (formularul C1.7 LC). 

 

Beneficiarul va semna două exemplare ale Actului Adițional, la sediul CRFIR, în prezența 

unui reprezentat al CI – SLI - CRFIR. Un exemplar original va fi dat Beneficiarului, al doilea 

va fi atașat dosarului administrativ de la nivelul CI – SLI – CRFIR.  

În cazul în care reprezentantul legal al Beneficiarului nu se prezintă la CRFIR, în 

termen de 10 zile de la primirea înştiinţării pentru semnarea Actului Adițional şi nu 

notifică în mod oficial CRFIR cu privire la motivele neprezentării, atunci expertul CI – 

SLI - CRFIR anulează Actul Adițional  întocmit. 

 

În termen de 2 zile de la semnarea de către Beneficiar, expertul CI – SLI - CRFIR va 

transmite o copie a Actului Adițional la  CI – SLI -OJFIR.  

 

În cazul în care Actul Adițional este inițiat de Beneficiar, în situația în care Beneficiarul 

nu se prezintă la CRFIR în vederea semnării Actului Adițional în termen de 10 zile, 

conform „Notificării de acceptare a modificărilor prin Act Adițional” (formular C1.9 

LC), fără a înștiința Autoritatea Contractantă cu privire la motivele întârzierii, expertul 

CI – SLI - CRFIR  va transmite acestuia o adresă de înștiințare prin care i se va 

comunica neîncheierea Actului Adițional cât și invaliditatea aprobării modificărilor 

solicitate prin Nota explicativă de modificare a contractului. 

 

Notă 

 

Pe parcursul tuturor etapelor procedurale aferente întocmirii și semnării Contractului 

de Finanțare/Actelor Adiționale, persoanele responsabile de derularea pașilor 

procedurali vor completa și vor semna Pista de audit (Formular C1.14 LC). 

7.6 Încetarea contractului 

 

În cazul în care încetarea Contractului este unilaterală, procedura de încetare a Contractului 

de Finanțare este demarată de către  expertul CE – SLI - CRFIR, după ce acesta analizează 

motivele rezilierii invocate în IRD 0.1/ Raportul de verificare a etapelor parcurse de 

Beneficiar până la momentul constatării neregularității (dacă este cazul). 

 

Formularul IRD 0.1 reprezintă „Nota de descoperire a unei neregularități”, iar CE – SLI - 

CRFIR, care a descoperit neregula, urmează pașii procedurali în conformitate cu Manualul 

de Constatare Nereguli și Recuperare datorii, Etapa IRD0: Semnalarea neregulii. 

Controlul preliminar. 

 

Încetarea Contractului poate fi și cu acordul părților sau la inițiativa Beneficiarului. Astfel, în 

situația în care încetarea Contractului este unilaterală (din culpa Beneficiarului la inițiativa 
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Agenției) sau cu acordul părților, expertul CE – SLI – CRFIR va întocmi o „Notă de aprobare 

a încetării contractului”, (formularul C1.16 LC) , în care se vor specifica motivele încetării. 

Nota se întocmește în termen de 2 zile de la momentul încetării Contractului și se transmite 

spre avizare șefului SLI - CRFIR. Acesta o avizează în termen de 2 zi de la primire și o 

înaintează spre avizare și consilierului juridic, care o semenază în maxim 1 zi. Ulterior 

semnării de către consilierul juridic, Nota se transmite spre aprobare Directorului General 

Adjunct CRFIR.  Aceasta o avizează în maxim 2 zile de la primire. 

 

„Nota de aprobare a încetării Contractului” (formularul C1.16 LC), conținând toate 

semnăturile și aprobată de către Directorul General Adjunct CRFIR este anexată de către 

expertul CE – SLI – CRFIR la Dosarul Administrativ. 

 

După aprobarea Notei de către Directorul General Adjunct CRFIR, Beneficiarul va fi 

înștiințat prin intermediul formularului C1.17 LC - „Înștiințarea Beneficiarului asupra 

încetării contractului”, întocmit de către expertul CE – SLI - CRFIR, în termen de maxim 3 

zile lucrătoare de la data semnării de către Directorul General Adjunct CRFIR,  respectând 

aceleași principii de semnare și transmitere. 

 

Formularul C1.17 LC va fi înregistrat în registrul C1.13 LC, în care va fi precizat și motivul 

încetării. 

 

O copie a „Notei de aprobare a încetării Contractului”, se transmite de către expertul CE – 

SLI - CRFIR, cu adresă de înaintare, la: DCA, Direcția Coordonare Programe, ,  SLI - OJFIR, 

în termen de 2 zile de la semnarea acesteia de către Directorul General Adjunct CRFIR.  

 

  Înființarea Dosarului Administrativ 

 

Dosarul administrativ al proiectului se înfiinţează la nivelul fiecărei structuri a AFIR care 

gestionează contractele aferente proiectelor de cooperare, respectiv:  

 

 SLI-OJFIR; 

 SLI-CRFIR, 

 Serviciul LEADER–DATLIN – AFIR. 

 

Capitolul 8: Urmărirea derulării contractului 

 

Odată cu cererea de finanţare, Beneficiarul depune un Grafic de realizare a proiectului. 

Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul depunerii cererii de finanţare până la 

momentul semnării contractului poate fi mai lung sau mai scurt decât iniţial anticipat, poate fi 

necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului. 

 

În termen de 10 zile după semnarea contractului, beneficiarul va depune la CE – SLI - OJFIR 

un Grafic actualizat de realizare a proiectului, ce va fi adăugat la dosarul administrativ al 

contractului. Dacă Beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menţionat, se va 

considera că graficul de realizare iniţial ataşat cererii de finanţare este cel în vigoare. 
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Notă 

 

În vederea efectuării verificărilor pe teren necesare în perioada de derulare a 

contractului, Beneficiarul va preciza în cadrul Graficului de realizare a proiectului și 

numărul de Rapoarte de Activitate (Intermediare/Final) pe care le va depune, cât și 

data depunerii acestora (cel puțin săptămâna și luna depunerii). Astfel, va fi posibil ca 

înainte de depunerea fiecărui Raport, experții CE – SLI - OJFIR să își programeze și să 

întreprindă o vizită pe teren. 

 

8.1 Verificări pe teren 

 

Verificările pe teren asupra modului de realizare a proiectului de cooperare au următoarele 

obiective: 

 

1. Verificarea modului de realizare a activităților ce nu presupun componente de 

investiții, și anume activitățile finanțate din capitolele 2 – 3 ale bugetului proiectului 

de cooperare. 

2. Verificarea modului de realizare a componentelor de investiții ale proiectului de 

cooperare (capitolul 4 al bugetului proiectului), dacă este cazul.  

 

În ce privește verificările componentelor de investiții, acestea se vor desfășura conform 

metodologiei prevăzute în manualele de proceduri aferente măsurilor PNDR din care se 

finanțează respectivele componente de investiții. Experții deplasați la fața locului vor 

completa câte o fișă de verificare pe teren pentru fiecare componentă de investiții a 

proiectului, utilizând formularele prevăzute pentru măsura aferentă. 

 

Pentru verificarea realizării activităților care nu presupun investiții, pe baza graficului de 

realizare a proiectului, expertul CE – SLI - OJFIR va stabili un Grafic Calendaristic de 

desfăşurare a Verificărilor pe Teren în perioada de implementare a activităților proiectului.  

 

Verificările pe teren vor fi făcute anterior depunerii Rapoartelor de Activitate ale 

Beneficiarului. Astfel, CE – SLI - OJFIR are obligația de a efectua cel puţin o verificare pe 

teren pentru fiecare Raport de Activitate.  

 

Fiecare verificare va fi realizată de către 2 experți din cadrul CE – SLI - OJFIR. CE – SLI - 

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. 

 

După verificarea pe teren consemnată în Fișă, 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”); 

 „avizat parțial”: dacă anumite aspectele menţionate în proiect nu sunt îndeplinite. 

 

Pentru situația „avizat parțial”, Beneficiarului i se va oferi posibilitatea de a remedia situația 

necorespunzătoare semnalată de către experții CE – SLI - OJFIR și va înștiința telefonic sau 

în scris experții CE – SLI - OJFIR, asupra remedierii, dacă este cazul.  
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Experții CE – SLI – OJFIR vor face încă 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”; 

 situația ca o anumită activitate să nu fie corespunzătoare: experții CE – SLI – OJFIR 

vor  rămâne la decizia „avizat parțial” pe „Fișa de verificare pe teren” și vor 

consemna acțiunea necorespunzătoare la rubrica „Observații” din formularul „Fișa de 

verificare pe teren”. 

 

Experții CE – SLI - OJFIR, vor urmări ca aceste activități de la rubrica „Observații” din „Fișa 

de verificare pe teren”, să nu fie incluse în Raportul de Activitate (intermediar/final) ca 

realizată, fiind în acest fel exclusă de la plată.  

 

Fişa de Verificare pe Teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții 

OJFIR și unul pentru Beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții CE – SLI - 

OJFIR 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 Fişa de Verificare pe Teren a Implementării Contractului. 

 

După semnare, un exemplar va rămâne la Beneficiar, cel de-al doilea exemplar la experții 

verificatori CE – SLI - OJFIR. O copie a „Fișei de verificare pe teren” va fi transmisă de 

către un expert CE – SLI - OJFIR la CI – SLI - CRFIR și la CI – SLI - OJFIR, în termen de 1 

zi de la efectuarea vizitei de verificare. 

 

8.2 Rapoarte de activitate (intermediare și final) 

 

Pe parcursul și la finalul derulării Contractului (perioada cuprinsă în Graficul de realizare a 

proiectului), Beneficiarul trebuie să transmită la CE – SLI - OJFIR, Rapoarte de Activitate, 

corespunzătoare etapei de raportare privind derularea Contractului, în format standard 

prevazut în Formularele: 

 

 Raport Intermediar de Activitate – formularul R.2 LC; 

 Raport Final de Activitate – formularul R.4 LC. 

 

Raportul de activitate (intermediar/final) se elaborează de catre fiecare partener din proiectul 

de cooperare care are încheiat Contract de Finanțare cu AFIR și va cuprinde  raportări asupra 

activităților comune care îi revin din cadrul proiectului de cooperare. Aceste rapoarte se 

semnează si de catre coordonatorul proiectului, pentru fiecare raport de activitate al fiecarui 

partener care are incheiat Contract de Finantare cu AFIR. Semnătura coordonatorului nu 

trebuie să fie prezentata în original, cu excepția semnăturii reprezentantului legal al GAL-ului 

care depune raportul.  Partenerii români (GAL-uri sau alte organizații eligibile) vor depune 

rapoartele de activitate la CE – SLI - OJFIR de care aparțin.  

 

Pentru activitățile încadrate în Cap. 2 ”Cheltuieli pentru acțiuni comune de instruire privind 

tematica comună a proiectului” și Cap. 3 ”Cheltuieli pentru construcție instituțională” pentru 

care serviciile de instruire sau construcție instituțională vor fi externalizate, GAL va prezenta, 

în cadrul proiectului de cooperare, cerințele minime privind pregătirea și experiența experților 

implicați în furnizarea acestor servicii. Respectarea condițiilor minime prevăzute în proiectul 

de cooperare se va verifica după depunerea Rapoartelor de activitate care vor cuprinde 

activități care se încadrează în Cap. 2 și 3 ale Bugetului. În acest sens, GAL va atașa 
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Rapoartelor de activitate și CV-urile expertilor, diplome, certificate, atestate, recomandari, 

etc. 

 

În situația în care beneficiarul solicită o plată intemediară, înainte de depunerea dosarului 

cererii de plată, Beneficiarul va depune la CE – SLI - OJFIR un Raport de activitate 

intermediar (Formularul R.2 LC) spre avizare. 

 

Expertul CE – SLI - OJFIR verifică Raportul prin completarea Fișei de verificare a 

Raportului Intermediar de activitate (Formular R.3 LC), iar șeful SLI - OJFIR verifică modul 

de completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici.  

 

Expertul CE – SLI - OJFIR analizează Raportul Intermediar în maximum 5 zile de la 

depunerea acestuia, în timp ce șeful SLI - OJFIR îl verififcă în termen de 1 zi de la primirea 

din partea expertului CE – SLI - OJFIR responsabil. În cazul în care pe parcursul verificării 

de către șeful SLI – OJFIR sunt identificate inadvertențe în ceea ce privește concluzia 

expertului CE - SLI, șeful CE – SLI - OJFIR solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași 

zile. 

 

După semnarea formularului de către expertul CE – SLI - OJFIR și șeful SLI - OJFIR, 

formularul este semnat de către  Directorul OJFIR, care îl semnează, în termen de 1 zi de la 

primirea din partea șefului SLI - OJFIR. 

 

Concluzia Verificării (avizat/avizat parțial/neavizat) este comunicată Beneficiarului în termen 

de 7 zile de la primirea Raportului. 

 

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 5 zile de la primirea înștiințării. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea 

acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale. 

 

Notă 

 

Raportul Intermediar poate fi redepus de maxim 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. 

 

Doar după avizarea/avizarea parțială a Raportului de Activitate Intermediar, 

Beneficiarul poate depune Dosarul Cererii de Plată la CI – SLI - OJFIR pentru 

verificarea conformității.  

 

OJFIR trimite Beneficiarului un exemplar original al Raportului Intermediar de Activitate, 

însoțit de Notificarea cu privire la avizarea/avizarea parțială/neavizarea Rapoartelor de 

Activitate (Formular R.7 LC). În situația în care Raportul de activitate intermediar se supune 

verificării pe eșantion în trimestrul respectiv, Notificarea R. 7 se va transmite de către CE – 

SLI - OJFIR numai după finalizarea verificării Raportului la nivelul DATLIN. 

 

În cazul avizării/avizării parțiale, expertul CE – SLI - OJFIR face o fotocopie după  Raportul 

de Activitate, pe care o păstrează la dosarul administrativ al Contractului de Finanțare. Un 

exemplar original al Raportului de Activitate se transmite de către CE – SLI - OJFIR, la CI – 

SLI - CRFIR, în maximum 2 zile de la semnare. 
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Expertul CE – SLI - OJFIR transmite câte o copie a Raportului și a „Fișei de verificare a 

raportului de activitate” și la CI – SLI - OJFIR, o dată cu transmiterea către CI – SLI – 

CRFIR. 

 

După avizarea/avizarea parțială a raportului de activitate de către OJFIR, Beneficiarul poate 

depune dosarul cererii de plată cu respectarea termenelor stabilite în Instrucțiunea de Plată 

(Anexa nr. IV la Contractul de Finanțare). 

 

În cel mult 15 zile lucrătoare de la data finalizării activităților prevăzute în proiect, 

Beneficiarii vor depune Raportul final de activitate, completat conform formularului R.4 LC, 

care va cuprinde descrierea activităților desfășurate în ultima perioadă de raportare plus un 

rezumat al activităților, rezultatelor și impactului întregului proiect de cooperare. 

 

Expertul CE – SLI – OJFIR verifică Raportul prin completarea „Fișei de verificare a 

Raportului Final de activitate” (Formular R.5 LC), iar șeful SLI – OJFIR verifică modul de 

completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici.  

 

Expertul CE – SLI – OJFIR analizează Raportul Final în maximum 5 zile de la depunerea 

acestuia, în timp ce șeful SLI – OJFIR îl verifică în termen de 1 zi de la primirea din partea 

expertului CE – SLI – OJFIR responsabil. În cazul în care pe parcursul verificării de către 

șeful SLI - OJFIR sunt identificate inadvertențe în ceea ce privește concluzia expertului CE – 

SLI – OJFIR, șeful SLI - OJFIR solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași zile. 

 

După semnarea formularului de către expert CE – SLI – OJFIR și șeful SLI – OJFIR, 

formularul este semnat de către Directorul OJFIR, în termen de 1 zi de la primirea din partea 

șefului SLI – OJFIR. 

 

Concluzia Verificării (avizat/neavizat) este comunicată Beneficiarului în termen de 7 zile de 

la primirea Raportului.  

 

În cazul „neavizării”, Beneficiarul are obligația de a reface Raportul Final de Activitate 

(ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare), în termen de 5 zile de la 

primirea înștiințarii. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel 

aferent depunerii inițiale.  

 

Notă 

Raportul Final poate fi redepus de maxim 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 cuprinse în Raportul final.  

 

În ziua imediat următoare semnării de către Directorul OJFIR, expertul CE – SLI – OJFIR 

trimite Beneficiarului un exemplar original al Raportului însoțit de Notificarea de 

avizare/neavizare a Rapoartelor de Activitate (Formular R.7 LC). În situația în care Raportul 

de activitate final se supune verificării pe eșantion în trimestrul respectiv, Notificarea R. 7 se 

va transmite de către CE – SLI – OJFIR numai după finalizarea verificării Raportului la 

nivelul DATLIN. 

 

În cazul avizării, expertul CE – SLI – OJFIR face o fotocopie după  Raportul Final de 

Activitate , pe care o păstrează la dosarul administrativ al Contractului de Finanțare. Un 
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exemplar original al Raportului Final de Activitate se transmite de către CE – SLI – OJFIR, 

la CI – SLI – CRFIR, în maximum 2 zile de la semnare. 

 

Expertul CE – SLI – OJFIR transmite cate o copie a Raportului Final de Activitate și a Fișei 

de verificare a raportului și la CI – SLI - OJFIR, în aceeași zi în care Raportul este transmis 

către CI – SLI – CRFIR. 

 

Notă 

Doar după avizarea Raportului de Activitate final, Beneficiarul poate depune, pentru 

cheltuielile aferente ultimei perioade de raportare, Dosarul Cererii de Plată la CI – SLI 

- OJFIR pentru verificarea conformității.  
 

În cazul unui partener care nu beneficiază de finanţare (local sau internaţional), respectiv un 

partener care îşi finanţează din surse proprii contribuţia la proiectul de cooperare, activităţile 

desfăşurate de acesta, inclusiv cheltuielile ocazionate de acesta în realizarea proiectului, vor fi 

cuprinse intr-un document propriu de raportare din care sa reiasa participarea sa la actiunea 

comuna. 

 

 

 

8.3 Achiziții 

 

Pentru toate tipurile de proiecte finanțate prin Măsura 421 derularea, verificarea și avizarea 

achizițiilor se va desfășura conform Instrucțiunilor privind achizițiile publice pentru 

beneficiarii PNDR – anexa III la Contractul de Finanțare și conform prevederilor Secțiunii III 

din prezentul Manual de procedură. 

 

Referitor la cheltuielile prevăzute în toate cele 5 capitole ale bugetului proiectului de 

cooperare, pot exista două situații: 

 Cazul în care valoarea estimată a serviciilor, bunurilor sau lucrărilor se încadrează în 

limita pragului valoric legal care permite achiziționarea directă a acestora; 

 Cazul  în care pragul lor valoric indică aplicarea unei proceduri de licitație, ce se va face 

respectând prevederile procedurale din „Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru 

beneficiarii PNDR”, Anexa III la Contractul de Finanțare. 

 

 

8.4 Verificarea pe eșantion de către Serviciul LEADER-DATLIN 

 

Serviciul LEADER-DATLIN va efectua verificări pe eşantion atât în etapa de verificare a 

eligibilităţii (anterior semnării Contractelor de Finanțare) cât şi în timpul derulării 

contractelor de finanţare încheiate cu Beneficiarii proiectelor de cooperare. 

 

Verificarea pe eșantion se va realiza pe baza factorilor de risc calculați de CE – SLI - CRFIR. 

Vor fi realizate două tipuri de verificări pe eșantion: 

1. Verificarea pe eșantion înainte de semnarea contractelor de finanțare (verificare 

administrativă), care se va efectuta lunar; 

2. Verificarea pe eșantion în etapa de derulare a proiectelor (verificare administrativă și 

pe teren, dacă este cazul), care se va efectua trimestrial; 
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8.4.1 Verificarea pe eşantion înainte de semnarea contractelor de finanţare 

 

Serviciul LEADER-DATLIN va verifica administrativ un eşantion de 5% din numărul de 

cereri de finanțare declarate eligibile de către CRFIR în decursul lunii anterioare. Verificarea 

administrativă de către Serviciul LEADER-DATLIN presupune reperformarea verificării 

criteriilor de eligibilitate (efectuată de CRFIR). La nivelul SL – DATLIN se va realiza 

reverificarea eligibilității cererilor de finanțareutilizând numai fișade verificare a eligibilității 

specifică Măsurii 421 (Formular E 3.1 LC ”Fișa de verificare a eligibilității”). 

 

După verificarea eligibilităţii la nivelul CRFIR, pentru fiecare proiect declarat eligibil, 

expertul CE – SLI - CRFIR completează Fişa de evaluare a riscului (Formular E4.1) asociat 

cererii de finanțare respective pe baza următorilor factori de risc: 

 Valoarea cererii de finanțare; 

 Amplasamentul partenerilor proiectului de cooperare; 

 Forma de organizare a partenerilor proiectului de cooperare; 

 Complexitatea proiectului. 

 

Evaluarea riscului asociat fiecărei cereri de finanțare se va efectua aplicând următoarele 

punctaje pe intervalele de dimensiune a factorilor de risc, ponderate conform valorilor din 

tabelul de mai jos: 

 

Factor de risc Ponderea 

factorului 

Intervale de dimensiune a factorilor de risc Punctaj 

1. Valoarea cererii 

de finanțare  

50% Sub 50.000 euro 1 

Între 50.001 şi 100.000 euro 3 

Între 100.001 şi 200.000 euro 5 

2. Amplasamentul 

partenerilor 

10% Partenerii sunt amplasaţi în aceeaşi regiune 

geografică din România (în raza aceluiaşi 

CRFIR) 

1 

Partenerii sunt situaţi în regiuni diferite 3 

Există parteneri din ţări diferite 5 

3. Forma de 

organizare a 

partenerilor 

20% Toţi partenerii sunt GAL/sunt organizații tip 

LEADER care se regăsesc pe teritoriul unui 

GAL finanțat prin axa LEADER 

1 

Există parteneri de proiect care nu sunt GAL-

uri 

5 

4. Complexitatea 

proiectului 

20% Proiectul are  numai o componentă de servicii 1 

Proiectul are mai multe componente de 

servicii 

3 

Proiectul are atât componente de servicii  cât 

și de investiţii  

5 

 

În primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni  calendaristice, CRFIR trimite la Serviciul 

LEADER-DATLIN Lista centralizatoare a fişelor de evaluare a riscurilor – Formular E4.2 

LC, pentru cererile de finanțare evaluate în decursul lunii anterioare. Ca excepție, pentru 

prima verificare pe eșantion care se va realiza lunar, se vor avea în vedere toate cererile de 

finanțare evaluate și declarate eligibile la nivelul CRFIR de la momentul stabilirii 

eșantionului anterior. 
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Serviciul LEADER - DATLINpe baza listelor primite de la centrele regionale determină 

eşantionul de verificare anterior semnării contractelor de finanțare, astfel: 

 

 În maximum 2 zile lucrătoare de la primirea tuturor centralizărilor CRFIR-urilor 

(formularelor E4.2 LC), întocmeşte o listă centralizatoare la nivel naţional (Formularul 

E4.3 LC –Lista centralizatoare a factorilor de risc pentru cererile de finanțare depuse în cadrul 

Măsurii 421 Cooperare anterior semnării contractelor de finanțare ), cu cererile de finanțare 

ordonate descrescător după riscul calculat pentru fiecare, la care completează coloana de 

total cumulativ. 

 Pe baza Listei centralizatoare (formular E4.3 LC), selectează eșantionul de verificare, 

care reprezintă minim 5% din totalul de cereri de finanțare stabilite în ordinea 

descrescătoare a riscului, aplicând următoarea metodologie:  

o Se va avea în vedere includerea în eșantionul a unor cereri de finanțare care 

corespund unor proiecte de cooperare distincte. Spre exemplu, în cazul în care două 

sau mai multe cereri de finanțare au cei mai mari factori de risc, dar aparțin 

aceluiași proiect de cooperare, se va selecta cererea de finanțare cu cel mai mare 

factor de risc și cu cea mai ridicată valoare eligibilă dintre acestea. Aceeași abordare 

va fi utilizată și pentru următoarele cereri de finanțare din lista centralizată. 

o La solicitarea conducerii DATLIN sau AFIR, pot fi incluse în eșantionul de 

verificare și alte cereri de finanțare, depășind procentul de 5% prevăzut mai sus. 

 Un expert SL DATLIN va extrage din formularul E4.3 LC proiectele cuprinse în eșantion 

și o va individualiza într-un document separat (Formular E4.5 LC). Formularul E4.5 LC 

va fi înaintat șefului SL spre verificare și Directorului DATLIN spre avizare. Verificarea 

și avizarea acestuia se vor realiza în maximum 1 zi de la primirea din partea expertului SL 

a documentului. Ulterior avizării de către Directorul DATLIN, formularul va fi transmis 

spre aprobare către Directorul General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-

Agricole. 

 

În maxim 2 zile de la finalizarea Listei centralizatoare, SL-DATLIN transmite fiecărui 

CRFIR lista proiectelor eşantionate din regiunea respectivă, solicitând transmiterea la centru 

a dosarelor aferente proiectelor respective în vederea verificării administrative. Acestea vor 

cuprinde în mod obligatoriu toate documentele necesare verificării activităților specifice cap 

1 – 3 și 5 din bugetul proiectelor. CRFIR nu va transmite proiectele tehnice şi celelalte 

documentaţii aferente componentelor de investiţii ale proiectelor (respectiv elementele 

finanţate din capitolul 4 din bugetul proiectelor). Se vor transmite către SL-DATLIN toate 

fișele de verificare (pentru conformitate și eligibilitate) completate de către OJFIR și CRFIR. 

Formularul E4.5 LC este transmis și către toate OJFIR-urile pe raza cărora există proiecte 

eșantionate. 

 

După primirea Listei centralizatoare din partea DATLIN, CRFIR va proceda astfel: 

 

În situația în care o cerere de finanțare este inclusă în eșantionul de verificare, CRFIR nu va 

transmite Notificarea E 6.8 ”Notificarea cererilor de finanţare eligibile” către solicitant, decât 

după ce DATLIN confirmă eligibilitatea cererii de finanțare respective prin raportul de 

verificare pe eșantion. 

 

Având în vedere faptul că în cadrul unui proiect de cooperare elaborate de doi sau mai mulți 

parteneri se depun cereri de finanțare distincte de către fiecare partener în parte, pentru 

finanțarea proprie, se va proceda astfel: 
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 Pentru proiectele de cooperare din cadrul cărora niciuna dintre cererile de finanțare nu a 

fost inclusă în eșantionul de verificare, CRFIR poate transmite Notificarea E 6.8 

”Notificarea cererilor de finanţare eligibile” către solicitanți și se poate iniția procesul de 

contractare; 

 În cazul în care una dintre cererile de finanțare aferentă unui proiect de cooperare a fost 

inclusă în eșantionul de verificare, nu se va transmite Notificarea E 6.8 ”Notificarea 

cererilor de finanţare eligibile” nici către solicitantul care a depus cererea de finanțare 

care a fost inclusă în eșantion, nici către partenerii acestuia. Nu se va iniția procedura de 

contractare pentru niciuna dintre cererile de finanțare aferente proiectului de cooperare 

respectiv. Pentru toate cererile de finanțare aferente aceluiași proiect de cooperare, 

contractarea se va iniția de către CRFIR numai în cazul în care DATLIN va confirma 

eligibilitatea cererilor de finanțare incluse în eșantionul de verificare.  

 

După primirea dosarelor cererilor de finanţare eşantionate, SL-DATLIN procedează la 

verificarea administrativă a acestora, verificare ce constă în completarea de către experţii SL 

a fişei de verificare a eligibilităţii (formular E 3.1 LC) pentru fiecare cerere de finanțare în 

parte. Verificarea la nivel SL-DATLIN nu va acoperi componentele de investiţii.  

 

Experții SL DATLIN pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare pe eșantion, 

utilizând Formularul E 3.4 LC, cu respectarea termenelor stabilite în Manualul de evaluare. 

Informațiile suplimentare transmise nu pot modifica abordarea prevăzută în proiect inițial, 

scopul solicitării de informații suplimentare fiind acela de a clarifica aspecte care nu sunt 

suficient detaliate/elemente necorelate în documentația depusă spre analiză. 

 

În cazul în care la SL-DATLIN se constată diferențe între verificarea „2 ochi” și cea de „4 

ochi”, aceasta se mediază la Directorul DATLIN. Soluția finală va fi dată de către Directorul 

DATLIN. Pentru precizări privind decizia sa, acesta va completa secțiunea Observațiile SL. 

 

Decizia privind verificarea la nivel SL-DATLIN a contractelor din eșantion va fi 

definitivă și nu se supune unor contestații ulterioare. 

 

După finalizarea verificărilor, la nivelul DATLIN  se va elabora Formularul E4.6 LC ”Raport 

de verificare pe eşantion a cererilor de finanțare depuse în cadrul Măsurii 421 Cooperare”, 

întocmit de experţii SL, avizat de şeful de serviciu şi avizat de către Directorul DATLIN. 

Raportul va fi ulterior transmis spre aprobare la DGAILINA.  

 

După aprobarea Raportului de verificare pe eșantion, SL DATLIN îl va transmite către toate 

CRFIR-urile și se va proceda astfel: 

 Pentru cererile de finanțare verificate pe eșantion și declarate eligible de către DATLIN, 

Notificarea E 6.8 ”Notificarea cererilor de finanţare eligibile”  va fi transmisă către 

solicitanți de către CRFIR-ul de care aceștia aparțin. Pentru cererile de finanțare care nu 

au făcut obiectul eșantionului, dar care fac parte din proiecte de cooperare în cadrul 

cărora anumite cereri de finanțare au fost verificate pe eșantion, Notificările solicitanților 

vor fi făcute astfel: 

o Dacă toate cererile de finanțare au fost verificate la nivel aceluiași CRFIR,  

Notificarea E 6.8 LC va fi transmisă de către CRFIR către toți solicitanții; 

o Dacă cererile de finanțare au fost verificate de către CRFIR-uri diferite, fiecare 

CRFIR va notifica solicitanții arondați CRFIR-ului respectiv. 

 Pentru cererile de finanțare declarate neeligible de către DATLIN, notificările se vor 

realiza conform aceluiași principiu menționat mai sus.  
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8.4.2 Verificarea pe teren a proiectelor din eşantion 

 

În primele 3 zile lucrătoare ale fiecărui trimestru calendaristic, CRFIR trimite la Serviciul 

LEADER-DATLIN ”Lista centralizatoare pe regiune a contractelor de finanțare încheiate în 

cadrul Măsurii 421 în ordinea descrescătoare a riscurilor” – Formular E4.4 LC. Această listă 

va cuprinde numai contractele de finanțare încheiate în decursul trimestrului anterior. 

Valoarea factorilor de risc va coincide cu valoarea calculată pentru respectivele proiecte în 

etapa anterioară semnării contractului de finanțare.  

 

Serviciul LEADER - DATLIN pe baza listelor primite de la centrele regionale determină 

eşantionul de verificare în etapa de implementare a proiectelor, astfel: 

 

o În maximum 2 zile lucrătoare de la primirea tuturor centralizărilor CRFIR-urilor 

(formularelor E4.4 LC), întocmeşte o listă centralizatoare la nivel naţional (Formularul E4.7 

LC – Lista centralizatoare a contractelor semnate în Cadrul Măsurii 421 la nivel național), cu 

contractele ordonate descrescător după riscul calculat pentru fiecare, la care completează 

coloana de total cumulativ. 

o Pe baza Listei centralizatoare (formular E4.7 LC), selectează eșantionul de verificare, 

care reprezintă minim 5% din totalul de contracte, stabilite în ordinea descrescătoare a 

riscului. La solicitarea conducerii DATLIN sau AFIR, pot fi incluse în eșantionul de 

verificare și alte proiecte, depășind procentul prevăzut. Un expert SL DATLIN va extrage din 

formularul E4.7 LC proiectele cuprinse în eșantion și le va individualiza într-un document 

separat (Formular E4.8 LC - Eşantionul de verificare de către SL-DATLIN a contractelor de 

finanțare încheiate  în cadrul măsurii 421 Cooperare). Formularul E4.8 LC va fi înaintat 

șefului SL spre verificare și Directorului DATLIN spre avizare. Verificarea și avizarea 

acestuia se vor realiza în maximum 1 zi de la primirea din partea expertului SL a 

documentului. Ulterior avizării de către Directorul DATLIN, documentul se transmite către 

DGAILINA în vederea aprobării. 

 

În maxim 2 zile de la finalizarea Listei centralizatoare, SL-DATLINtransmite fiecărui CRFIR 

lista proiectelor eşantionate din regiunea respectivă și OJFIR-urilor pe raza cărora se 

implementează proiectele de cooperare.  

 

Contractele incluse în Formularul E4.8 care se află în etapa de implementare vor face 

obiectul unei verificări administrative (Rapoarte de Activitate) și obiectul verificărilor pe 

teren, dacă este cazul (se vor realiza verificări pe teren numai în situația în care proiectul de 

cooperare prevede organizarea unui eveniment/realizarea unei investiții în cadrul proiectului). 

Verificările pe teren vor fi efectuate de către experţii Serviciului LEADER-DATLIN în 

perioada de implementare a contractelor sau vor fi delegate către SLI - CRFIR pe teritoriul 

căruia se implementează acțiunile proiectului de cooperare.  

 

 

Pentru planificarea vizitelor de verificare pe teren, un expert SL va completa un Grafic 

Calendaristic de desfăşurare a Verificărilor pe Teren pentru proiectele incluse în eșantion 

(Formular R.6 LC), în termen de maxim 3 zile de la finalizarea listei proiectelor incluse în 

eșantion. Graficul de verificare va fi avizat de Șeful SL și aprobat de Directorul DATLIN în 

maxim 1 zi de la primirea din partea expertului SL. 
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Acest grafic, completat utilizând Formularul R.6 LC, va ţine seama de disponibiliul de 

resurse umane (atenţie: fiecare verificare pe teren va fi efectuată de către doi experţi) al 

Serviciului LEADER - DATLIN, precum şi de următoarele condiţii: 

 

 Se va urmări planificarea cu prioritate a vizitelor pentru proiectele cu perioade mai 

scurte de implementare; 

 Verificarea pe teren trebuie să se suprapună cu desfăşurarea unor activităţi 

(evenimente) în cadrul proiectului de cooperare, prin urmare la stabilirea calendarului 

de vizite se va ţine seama de Graficul de realizare a fiecărui proiect de cooperare inclus 

în eşantion. 

 

Calendarul verificărilor pe teren se va întocmi trimestrial (completat de către expert, avizat de 

şeful de serviciu, aprobat de către Directorul DATLIN). 

 

Fiecare verificare va fi realizată de către 2 experți din cadrul SL – DATLIN – AFIR sau SLI - 

CRFIR și, în cazul în care proiectul include componente de investiții, și de către un expert de 

la nivelul CRFIR/AFIR, din cadrul Serviciului care are atribuții în verificarea implementării 

respectivei măsuri de investiții. Aceștia vor notifica 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. 

 

Experţii SL- DATLIN/SLI - CRFIR deplasaţi la faţa locului vor completa Fişa de verificare 

pe teren a proiectului de cooperare (Formularul R.1 LC), care va urmări în special 

implementarea acțiunilor finanţate din capitolele 2 – 3 al bugetului proiectului de cooperare 

(ex: organizare seminarii, instruiri).  

 

Pentru componentele de investiții (capitolul 4 din Buget), expertul din cadrul 

Serviciului care are atribuții în verificarea implementării respectivei măsuri de investiții 

deplasat la fața locului va completa câte o fișă de verificare pe teren pentru fiecare 

componentă de investiții a proiectului, utilizând formularele prevăzute pentru măsura 

aferentă. Toate fișele de verificare vor fi completate de expertîn conformitate cu 

prevederile Manualului de procedură aplicabil, respectând și termenele stabilite. 

 

După verificarea pe teren consemnată în Fișă, experții vor completa Secțiunea Concluzii din 

acest formular. Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost 

corespunzătoare sau nu.  

 

În cazul în care rezultatul verificării pe teren indică o realizare necorespunzătoare a 

activităților proiectului raportul intermediar/final de activitate nu va fi avizat până la 

remedierea deficiențelor sau, dacă acest lucru nu se poate realiza, activitățile constatate ca 

fiind realizate necorespunzător nu vor fi avizate și, în consecință, nu se va autoriza plata 

corespunzătoare cheltuielilor efectuate de beneficiar cu activitățile respective.   
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8.4.3 Verificarea pe eșantion a Rapoartelor de Activitate aferente Contractelor 

eșantionate (verificarea acțiunilor specifice capitolelor 1 - 3 din Buget) 

 

Pentru verificarea activităților specifice capitolelor 1 -3 din bugetul proiectului de cooperare, 

CE – SLI - OJFIR are obligația de a transmite câte o copie a Rapoartelor Intermediare și 

Final, aferente eșantionului aferent trimestrului respectiv, însoțite de copii ale Fișelor de 

verificare aferente contractelor din formularul E 4.5 LC, în ziua imediat următoare avizării 

acestora. 

 

În 5 zile de la primire, experții SL-DATLIN verifică Rapoartele de activitate aferente 

contractelor din eșantion completând Fișele de verificare pentru Rapoartele Intermediare și 

Final (formularele R.3 LC și R.5 LC).  

 

După completarea Fișelor de verificare a rapoartelor, un expert SL-DATLIN întocmește 

Formularul R.8 LC – Fișa de verificare pe eșantion în etapa de derulare a contractului pentru 

capitolele 1 – 3 ale contractului de finanțare. Aceasta va fi verificată de Șeful SL-DATLINîn 

maxim 1 zi de la primire și avizată de Directorul DATLIN, în termen de 1 zi de la avizarea de 

către șeful SL - DATLIN – AFIR. 

 

Medierea  

 

În cazul în care la SL-DATLIN se constată diferențe între verificarea „2 ochi” și cea de „4 

ochi”, aceasta se mediază la Directorul DATLIN. Soluția finală va fi dată de către Directorul 

DATLIN. Pentru precizări privind decizia sa, acesta va completa secțiunea Observațiile SL. 

 

Diferențe de evaluare 

 

După finalizarea verificărilor de către experții SL-DATLIN pot să apară diferențe de 

verificare între OJFIR şi SL-DATLIN. În acest caz, experții SL-DATLIN întocmesc Raportul 

asupra verificării pe eșantion în etapa de derulare a contractului (R.9 LC) - partea I, și îl 

transmit la OJFIR, prin intermediul Borderoului L/E3.3.  

Experții CE – SLI - OJFIR care au verificat Rapoartele de activitate pentru care s-a întocmit 

„Raportul asupra verificării pe eșantion în etapa de derulare a contractului”- R.9 LC,- partea 

I, vor completa partea a-II-a a Raportului cu punctele de vedere care au condus la decizia de 

avizat/ avizat cu observații. 

 

În situația în care nu există diferențe de verificare între OJFIR și SL – DATLIN, SL -

DATLIN va transmite la CE - SLI – OJFIR o notă prin care se precizează faptul că nu există 

diferențe de evaluare, iar rezultatul final al verificărilor coincide cu evaluarea inițială. Nota se 

transmite în termen de 3 zile de la verificarea Raportului Intemediar/Final.  

 

Decizia privind verificarea la nivel SL-DATLIN a contractelor din eșantion va fi 

definitivă. 

 

În urma verificării eșantionului, în termen de 5 zile, Șeful SL va întocmi  o Notă cu proiectele 

verificate în cadrul eșantionului, în care se prezintă toate proiectele verificate și concluziile 

verificărilor. Nota este avizată în maxim 2 zile de Directorul DATLIN - AFIR și prezentată 

spre aprobare DGAILINA. 
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La o zi după aprobarea Notei de către DGAILINA -AFIR, șeful SL va transmite o copie a 

acesteia către OJFIR. 

 

Pentru  etapa de derulare a contractului, experții responsabili de pașii procedurali vor  

completa și semna Pista de Audit (Formular R.10 LC) pentru derularea contractului.  

 

 

8.5 Monitorizarea proiectelor 

 

Monitorizarea proiectelor finanțate prin Măsura 421 se va realiza conform indicațiilor din 

Manualul de monitorizare. 

 

Completarea indicatorilor de monitorizare 

 

GAL-ul va ține o evidență strictă a plăților efectuate de către AFIR pentru beneficiarii 

proiectelor din strategie și le va rapoarta prin Documentul 2. 

 

După efectuarea fiecărei plăți, GAL are obligația de a completa formularul Documentul 2, 

prin înscrierea în acesta a indicatorilor de monitorizare atinși prin realizarea activităților și 

decontarea cheltuielilor aferente Măsurilor 41, 421 și 431.2, din fondurile publice (FEADR și 

Bugetul Național). Documentul 2 completat va fi depus de GAL la CE – SLI --OJFIR nu mai 

târziu de ultima zi lucrătoare a lunii în care au fost rambursate sumele din Cererea de plată. 

Documentul va fi transmis la CE – SLI - OJFIR pe suport de hârtie (datat, semnat de 

reprezentantul GAL și ștampilat) și în format electronic (excel).  

 

Expertul din cadrul CE – SLI - OJFIR verifică datele înscrise de GAL în Documentul 2 pe 

baza informațiilor din Rapoartele de Activitate aprobate (activități realizate, nr. de 

participanți, sesiuni de instruire etc). Expertul din cadrul CE – SLI - OJFIR transmite în 

maximum o zi lucrătoare Documentul 2 verificat către Responsabilul cu monitorizarea de la 

CRFIR. Acesta realizează un Document 2 centralizator pe care îl transmite la SMER-DCP nu 

mai târziu de primele 5 zile lucrătoare ale lunii. 

 

8.6 Reconcilierea privind situația angajamentelor bugetare, a contractelor de finantare, a 

actelor adiţionale şi a notelor de încetare de contract 

 

Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (înregistrate) în evidența Serviciului 

Leader - DATLIN/CE - SLI - CRFIR cu datele operate în evidența contabilă ca urmare a 

încheierii angajamentelor legale (Contracte de Finanțare), propunerilor de angajare a unei 

cheltuieli cât și cu datele existente în evidențele expertului cu atribuții de monitorizare de la 

CRFIR cât și la SMER-AFIR. 

 

În data de maxim 10 ale fiecărei luni pentru CRFIR, pentru luna anterioară, un expert  CE - 

SLI - CRFIR , desemnat pentru această operațiune, execută reconcilierea atât a valorilor 

exprimate în LEI cât și a valorilor exprimate în EURO cu Serviciile implicate în această 

operațiune. În cazul în care data de 10 a lunii este zi nelucrătoare, reconcilierea va fi 

executată în prima zi lucrătoare după data de 10 a lunii respective. 

 

Operațiunea se execută prin confruntarea și punerea de acord a valorilor totale eligibile 

nerambursabile, înregistrate în cadrul celor trei evidențe, respectiv contractare-contabilitate-

monitorizare (evidenţiate pe fiecare beneficiar FEADR din cadrul Măsurii 421 de către un 
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expert din cadrul Compartimentul Contabilitate şi un expert cu atribuții de monitorizare din 

cadrul CRFIR faţă de datele operate de către expertul CE – SLI - CRFIR, în baza 

Contractelor de Finanțare, actelor adiționale încheiate/neîncheiate, precum și Notelor de 

încetare de contract. 

 

Expertul cu atribuţii contabile din cadrul CRFIR, care efectuează operaţiunea de reconciliere, 

confruntă datele înregistrate în evidenţele contabile cu datele înregistrate în evidenţele CE – 

SLI - CRFIR, evidenţiind şi explicând eventualele diferenţe. 

 

De asemenea, expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CRFIR, care efectuează 

operaţiunea de reconciliere, confruntă datele înregistrate în evidenţele monitorizării cu datele 

înregistrate în evidenţele CE – SLI - CRFIR, evidenţiind şi explicând eventualele diferenţe. 

 

Rezultatele sunt cuprinse in formularul Anexa 3 LC “Reconciliere lunara a 

Contractelor/actelor adiţionale/notelor de încetare  incheiate si inregistrate contabil la nivel 

CRFIR......... la data ......“, formular: 

 

o întocmit de expertii cu atribuții/desemnați pentru această operațiune – CE – SLI - CRFIR 

și expertul cu atribuții contabile din cadrul CRFIR și de către experții cu atribuții de 

monitorizare de la nivelul CRFIR)  

 

o avizat de către șefii serviciilor/compartimentelor implicate, de luare la cunoștință și 

confirmare a valorilor înscrise în acest document, precum și de Directorul CRFIR. 

 

Șefii serviciilor/compartimentelor vor fi responsabili pentru coordonarea activității și experții 

cu atribuții/desemnați pentru această operațiune de întocmirea și păstrarea documentelor (în 

format electronic și pe suport de hârtie), privind situația valorilor/sumelor reconciliate 

cuprinse în formularul “Reconciliere lunară a Contractelor/Actelor adiţionale/Notelor de 

încetare de contract încheiate și înregistrate contabil la nivel CRFIR......... la data ....... “, 

Anexa 3 LC, din secțiunea formulare. 

 

Situatia reconcilierii Contractelor de Finantare, a actelor aditionale incheiate/ neîncheiate si a 

Notelor de incetare contract (Anexa 3LC), ca urmare a reconcilierii cu datele inscrise in 

evidentele contabile şi ale monitorizării se transmit la expertul contabilizare CRFIR şi la 

expertul cu atribuţii de monitorizare CRFIR prin Notă internă.  

 

La nivel național expertul SL-DATLIN-AFIR responsabil cu reconcilierea: 

 

o Primește în format electronic (scanat şi în format excel) pe data de maxim 10 a fiecărei 

luni Anexa 3 LC de la nivelul CE – SLI - CRFIR împreună cu lista care cuprinde 

elementele reconcilierii: Numar Contract/ Nume Beneficiar/ Titlul proiectului/ Valoarea 

totală nerambursabila/ Actul aditional nr./ Valoarea nerambursabilă în urma actului 

aditional / Diferenta de valoare dezangajată (în urma încheirii actului adițional)/ 

Contract încetat/ Valoare dezangajată (în urma încetării / Valoare contracte luna 

curentă - de preluat în Anexa 3LC). 

 

Suma totală a valorilor din lista (valoare contracte luna curentă - coloana 10) trebuie să 

coincidă cu valoarea contractată din luna curenta din Anexa 3 LC aprobată la nivelul CRFIR 

pe baza valorilor din Registrul C1.13. 
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Expertul de la nivelul CE – SLI - CRFIR are responsabilitatea datelor înregistrate și operate 

în lista/listele ataşată/ataşate Anexei 3 LC, precum și în Registrul electronic C1.13 pe baza 

cărora a executat reconcilierea la nivelul CRFIR. 

 

Expertul responsabil cu reconcilierea la nivelul CE – SLI - CRFIR transmite în format 

electronic (scanat şi în format excel) lista/listele aferentă/aferente Anexei 3 LC către expertul 

cu atribuţii de contabilizare din cadrul SCP-DECPFE-AFIR. 

 

o După ce primește de la nivel regional toate formularele Anexa 3 LC prin care s-a aprobat 

reconcilierea, precum și Listele atașate Anexei 3 LC aprobate de către Directorul CRFIR, 

expertul SL-DATLIN-AFIR, responsabil cu operaţiunea de reconciliere, însumează 

valorile din Anexa 3 LC de la fiecare CRFIR în vederea  stabilirii valorii totale 

nerambursabile contractată la nivelul celor 8 regiuni. 

 

o Expertul responsabil cu operaţiunea de reconciliere din cadrul SL-DATLIN-AFIR 

verifică concordanţa valorii pe fiecare CRFIR cu valorile înscise în listele ataşate Anexei 

3LC și centralizează valorile la nivel naţional. 

 

o În cazul în care expertul SL-DATLIN constată inadvertenţe/erori de 

transcriere/înregistrări neconforme înscrise în documentele analizate, restituie electronic 

(e-mail) şi/sau scriptic la CE-SLI-CRFIR, expertului responsabil cu reconcilierea, în 

vederea reverificării datelor din Liste sau Anexa 3LC. Ca urmare a analizării 

inadvertenţelor şi corectării datelor, expertul din cadrul CE – SLI - CRFIR va retransmite 

documentele scanate, aprobate la nivelul CRFIR. Transmiterile se vor face pe baza 

Adreselor aprobate şi scanate. 

 

o În urma acestei operațiuni expertul SL-DATLIN execută operaţiunea de reconciliere a 

datelor la nivel național atât cu cu Serviciul Contabilizare Plăţi-DECPFE-AFIR, cât si cu 

SMER-DCP-AFIR. 

 

Termenul final până la care se întocmește reconcilierea la nivel național este data de 

maximum 20 a lunii în curs pentru luna anterioară. 

 

Atenție! 

 

În cursul fiecărui an, pentru data de 15 octombrie (sfârşitul exerciţiului financiar al 

CE) se va efectua reconcilierea angajamentelor între expertul CE – SLI - CRFIR/SL-

DATLIN-AFIR, expertul cu atribuţii contabile din cadrul CRFIR/SCP-DECPFE-AFIR 

şi expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CRFIR/SMER-DCP-AFIR.  

 

Operaţiunea de reconciliere, efectuată pentru data de 15 octombrie a fiecărui an 

asigură confruntarea şi punerea de acord a valorilor eligibile nerambursabile 

înregistrate de la începutul Programului până la data de 15 octombrie a.c., în cadrul 

celor trei servicii/compartimente, respectiv SLI-contabilitate-monitorizare. 

 

Procesul de reconciliere va cuprinde valorile verificate şi asumate din reconcilierea lunii 

septembrie, la care se adaugă operaţiunile înregistrate în perioada 1-15 octombrie a.c. 

(Contracte de Finanaţare, acte adiţionale, note de încetare).  
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Termenul de finalizare pentru această operaţiune este pentru CRFIR/DATLIN-SL-

AFIR data de 20 octombrie a fiecărui an şi pentru centralizarea datelor la nivelul AFIR, 

maximum 30 octombrie a fiecărui an. 

 

 

 

SECȚIUNEA II: PLĂȚI 

 

Scopul procedurii de autorizare a platii este asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care 

trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii, continutului si eligibilitatii cererii de 

plata depuse de beneficiar, precum si autorizarii platii pentru Măsura 421. 

Procedura de autorizare plati cuprinde urmatoarele etape: 

- Depunerea Declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata la 

Compartimentul Implementare - SLI; 

- Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata la Compartimentul Implementare - 

SLI; 

- Examinarea la nivelul CRFIR a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata;  

- Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor; 

- Autorizarea platii; 

- Verificarea pe esantion la nivelul AFIR a Dosarelor Cererilor de Plata;  

- Solicitarea transferului la AFIR a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR; 

- Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul AFIR; 

- Primirea extrasului de cont de la SEP-DECPFE;  

- Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii; 

- Transferul de la AFIR la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate; 

- Reconcilierea platilor; 

- Completarea pistei de audit; 

- Finalizarea proiectului; 

- Arhivarea dosarelor cererilor de plata.  

 

Prezenta secțiune se aplică de către personalul cu atribuții în autorizarea plății de la nivel 

județean, regional și central. 

 

Personalul din cadrul CI-SLI-OJFIR care a avizat dosarele de achizitie aferente achizitiilor 

pentru beneficiarii privati nu vor instrumenta dosarele cererilor de plata aferente 

beneficiarilor acestor achizitii. 
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Controlul activității desfășurate în cadrul Compartimentului Implementare SLI – 

OJFIR/ Compartimentului Implementare SLI - CRFIR 
 

Strategia AFIR privind controlul activitatii este de a creşte supervizarea adoptând principiul 

„4 ochi”. 

 

Personalul AFIR va respecta următoarele reguli:  

 

- Controlul intern este desfasurat de catre seful de serviciu; acest control consta atat in 

verificarea documentelor intocmite de expertii din cadrul serviciului, revizuirea si 

avizarea acestor documente (asa cum este descris in procedura) cat si in realizarea 

unui control periodic al activitatii desfasurate in cadrul serviciului. 

- Controlul extern  

Aplicarea procedurilor va fi controlata de catre autoritatile competente in concordanta 

cu cerintele Comunitatii Europene. Aceste autoritati competente sunt: Comisia 

Europeana, Curtea Europeana a Auditorilor, Autoritatea de Audit Curtea de Conturi a 

Romaniei si Autoritatea competenta din cadrul MADR. Acestea au dreptul de a 

transmite agenti sau reprezentanti autorizati pentru a indeplini misiuni financiare 

tehnice sau de auditare in Romania, cit si inspectii legate de nereguli si fraude. 

Astfel de misiuni pot implica o examinare a procedurilor si pot fi inspectii la fata 

locului asupra proiectelor si beneficiarilor.  

Autoritatile competente vor anunta autoritatile din Romania in ceea ce priveste aceste 

misiuni.  

 

1. Descrierea activității  

În cazul în care beneficiarul finantarii prin Programul FEADR isi schimba statutul din 

„neplatitor de TVA” in „platitor de TVA”, seful SLI OJFIR va primi de la expertul CI SLI 

OJFIR o copie a documentului din care rezulta ca beneficiarul a devenit platitor de TVA in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. Seful SLI OJFIR va transmite cate o copie 

scanata a acestui document pe e-mail, sefului SLI CRFIR in ziua primirii de la CI SLI OJFIR. 

Expertii verificatori nu vor mai deconta TVA-ul catre beneficiari incepand cu data de la care 

acestia au devenit platitori de TVA. 

2. Transmiterea dosarelor de achiziții 

Dupa avizare, pentru dosarele de achizitie avizate la nivel regional, Compartimentul 

Implementare – SLI - OJFIR va primi de la Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR un 

exemplar al dosarelor de achizitie si al formularelor de avizare. In cazul in care DCP este 

inclus in esantionul la nivel central, SL - DATLIN va lua dosarele de achizitie si fisele de 

avizare de la Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR pe baza unui Proces verbal de 

predare - primire. Dupa finalizarea verificarii de catre SL – DATLIN , acesta va returna 

dosarele de achizitie la Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR pe baza de Proces 

verbal de predare – primire. 
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În cazul Măsurii 421 vor fi avizate dosarele de achiziție pentru serviciile/bunurile 

externalizate.  

Dosarele de achizitie vor fi inregistrate in Registrul de corespondenta R1 de un expert din 

cadrul CI SLI OJFIR/ CI SLI CRFIR. 

 

Daca in urma verificarii Dosarului cererii de plata se constata neconcordante la dosarele de 

achizitie expertii verificatori vor solicita clarificari in scris compartimentului care a avizat 

dosarele de achizitie, fara a se depasi insa termenul maxim de verificare a dosarului cererii de 

plata, aferent fiecarui nivel (judetean, regional si central). 

 

3. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plată  

 

Beneficiarii au obligatia sa solicite decontarea cheltuielilor efectuate aferente Contractului 

,realizate in transe de plata, astfel: 

 Beneficiarul va depune distinct dosarul cererii de plata pentru cheltuielile aferente 

capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, de dosarul cererii de plata 

aferent capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului. 

 Pentru cheltuielile aferente capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, 

beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente contractului de 

finantare fara a limita numarul transelor de plata.  

 Pentru cheltuielile aferente capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului, 

beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investitiei 

realizate in cinci transe de plata. 

 

In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului (numai pentru proiectele de 

cooperare care includ componente de investiții), acesta va depune o cerere de plata pentru 

avans. Avansul se recupereaza la ultima transa de plata. Valoarea finantarii nerambursabile 

solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata aferentă investițiilor trebuie 

sa acopere cel putin valoarea avansului acordat. 

 

Pentru cheltuielile aferente capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, 

beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in maxim 15 zile lucratoare de la 

aprobarea Raportului intermediar/ final de activitate. In cazul in care Dosarul Cererii de Plata 

a fost redepus ca urmare a declararii acestuia ca fiind „neconform”/ „neeligibil”, prevederea 

privind termenul anterior nu se aplica.  

 

Pentru cheltuielile aferente capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului, beneficiarul are 

obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata conform prevederilor Contractului de finantare si 

Declaratiei de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1. 

 

Beneficiarii vor depune la CI – SLI - OJFIR Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 zile de la data semnarii contractului de finantare. 
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In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 

beneficiarii  trebuie sa depuna si Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 

Plata distincta pentru TVA.  

 

In cazul in care beneficiarul nu depune Declaratia de esalonare in termenul prevazut, aceasta 

se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata. 

 

Acestea sunt primite de seful SLI OJFIR. Expertul CI SLI OJFIR va inregistra Declaratia de 

esalonare in Registrul de corespondenta R1 in momentul primirii si va verifica, in prezenta 

beneficiarului, daca aceasta a fost completata corect de catre beneficiar  (datele din Declaratia 

de esalonare privind masura, beneficiarul, codul si data contractului de finantare, titlul 

proiectului, valoarea totala a contractului, rata ajutorului financiar nerambursabil, valoarea 

ajutorului financiar nerambursabil, suma valorilor aferente transelor de plata (valoarea totala 

si valoarea ajutorului financiar nerambursabil) sa fie egala cu valoarea totala a contractului de 

finantare/actului aditional, respectiv valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil din 

contractul de finantare/actele aditionale, perioada de depunere a DCP se incadreaza in durata 

de executie mentionata in Contractul de finantare/actele aditionale). In cazul in care 

Declaratia de esalonare nu este completata corect, aceasta se reface de catre beneficiar si se 

redepune in aceeasi zi.  

 

Declaraţiile de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 trebuie sa fie 

înregistrate in Registrul privind previziunea depunerii Dosarelor Cererilor de Plata R2, dupa 

verificarea lor de expertul CI SLI OJFIR. Registrul R2 va fi tinut in format electronic, iar in 

ultima zi lucratoare din luna, va fi printat si semnat de seful SLI si Directorul OJFIR. In 

Registrul R2 se va completa valoarea ajutorului financiar nerambursabil din Declaratiile de 

esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, in vederea realizarii previziunilor. 

 

Dupa inregistrarea Declaratiilor de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, 

acestea vor fi centralizate si transmise zilnic, scanate, impreuna cu Registrul R2 in format 

electronic de seful SLI OJFIR la CI SLI CRFIR. Datele vor fi centralizate de seful SLI 

CRFIR si transmise la SCP-DECPFE in vederea realizarii previziunilor. 

 

„Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 se 

face in condiţiile prelungirii termenului de depunere a Dosarului Cererii de Plata sau 

solicitării unei valori mai mici aferente transei fata de datele menţionate in Declaraţia de 

eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 initiala.     

 

Orice modificare (prelungire termen sau micşorare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 se va face numai in condiţii excepţionale, in 

baza unui Memoriu justificativ, care va fi insotit de graficul de implementare a Contractului. 

 

Dupa verificarea realizată de expertul CI SLI OJFIR si seful SLI OJFIR a documentelor 

mentionate, precum si in baza rezoluţiei Directorului OJFIR, beneficiarul va fi informat, 

despre acceptarea/refuzul Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata 

AP 0.1 „Rectificata”, prin transmiterea pe fax/posta, cu confirmare de primire catre 

beneficiar,  a copiei acestui document cu rezolutia directorului, in aceeasi zi in care 

documentul a fost depus la CI SLI OJFIR.  
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In cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plata in termene mai scurte 

decât cele prevăzute in Declaraţia de eşalonare AP 0.1 sau de valori mai mari decât valoarea 

transei conform Declaraţiei de eşalonare AP 0.1, acesta va depune la CI SLI OJFIR, odată cu 

Dosarul Cererii de Plata, o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata 

AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie in acest sens de un accept din partea Directorului 

OJFIR. 

 

4. Descoperirea unei nereguli  

 

In cazul descoperirii unei nereguli/a unei plati in exces, asa cum este definita in contractul de 

finantare, personalul din cadrul Oficiilor Judetene, Centrelor Regionale/DATLIN va respecta 

prevederile Manualului de procedura Constatare Nereguli. Recuperare Datorii M 01-10. 

 

Toate documentele primite sau transmise de catre Compartimentului Implementare – SLI – 

OJFIR/Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR/SL- DATLIN se vor inregistra in 

Registrul de corespondenta-R1. 

 

Observatie: 

Termenul maxim de verificare si autorizare la plata a unui dosar cerere de plata este de 

35 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului, cu exceptia dosarelor cererilor de 

plata incluse in esantionul realizat la nivel central.  

 

Termenul de 35 de zile lucratoare cuprinde inclusiv perioada de finalizare a verificarii DCP 

de catre CI SLI CRFIR si autorizarea platii prin emitarea certificatului de plata/predarea 

documentatiei in vederea verificarii pe esantion.  

 

Pentru fiecare dosar cerere de plata, expertii CI SLI OJFIR/CI SLI CRFIR/SL - DATLIN vor 

elabora un Dosar administrativ la care vor atasa documentele elaborate pe parcursul 

verificarii DCP. Expertii vor completa Formularul F2 - OPIS pentru fiecare dosar 

administrativ. 

 

Expertii pot autoriza la plata TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile admise (purtatoare de 

TVA) si care in prealabil au fost autorizate la plata, precum si daca acesta apare la rubrica 

„Cheltuieli eligibile” din Bugetul indicativ. Beneficiarii pot solicita decontarea TVA-ului de 

la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de 

aplicare a OUG 74/ 2009, doar daca acesta este prevazut in mod distinct la articolul privind 

valoarea din Contractul de finantare/Actul aditional ca fiind eligibil de la bugetul de stat.  

 

Expertii pot autoriza la plata TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile admise (purtatoare de 

TVA) si care in prealabil au fost autorizate la plata, precum si in limita sumei prevazute in 

Contractul de finantare/ Actul aditional. 

 

De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor 

depasi 90 zile calendaristice.  
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5. Etapa AP1 – Depunerea și verificarea Dosarului Cererii de Plată la 

Compartimentul Impementare SLI OJFIR 

 

5.1 Depunerea și înregistrarea Dosarului Cererii de Plată  

 

In conformitate cu Contractul de finantare si Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor 

cererilor de plata AP 0.1, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la CI SLI 

OJFIR, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia 

de eşalonare AP 0.1).  

 

Expertul CI verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata prin raportarea datei 

curente de depunere a cererii de plata cu luna corespunzătoare transei, aşa cum este menţionat 

in Registrul privind previziunea DCP R2, precum si in formularul Declaraţia de eşalonare AP 

0.1. 

 

Expertul CI va verifica, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, termenul de depunere a DCP. 

Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata, expertul va notifica beneficiarul, 

in prima zi lucratoare a lunii urmatoare, sa depună cererea de plata nu mai târziu de 15 zile 

lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii 

de plata AP 0.2.  

 

Pentru DCP ultima transa, expertul va notifica beneficiarul in ziua imediat urmatoare celei in 

care a expirat termenul limita de depunere conform Contractului de finantare si Declaraţiei de 

eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata AP 0.1, sa depună cererea de plata nu mai 

târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de 

depunere a cererii de plata AP 0.2. In cazul beneficiarilor publici, carora li s-a aprobat, in 

mod exceptional, reducerea duratei aferente verificarii ultimei transe de plata de la 90 de zile 

la 60 de zile, expertul va notifica (pe fax) beneficiarul, in ziua in care a expirat termenul 

limita de depunere conform Contractului de finantare si Declaraţiei de eşalonare a depunerii 

dosarelor cererilor de plata AP 0.1, sa depună cererea de plata nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a cererii 

de plata AP 0.2. 

 

Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare cu confirmare de primire si vor fi 

înregistrate in Registrul de corespondenta R1. 

 

Daca beneficiarul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de prelungire a 

termenului de depunere a cererii de plata, expertul CI SLI OJFIR va semnala neregula. 

Seful SLI OJFIR este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce 

priveste depunerea de catre beneficiari a Dosarelor cererilor de plata conform Declaratiei de 

esalonare si Contractului de finantare/Actelor aditionale. 

 

Dosarele cererilor de plata se primesc zilnic la CI SLI OJFIR si se transmit zilnic, dupa caz, 

la CI SLI CRFIR, pe parcursul finalizarii instrumentarii acestora de catre experti. 

 

Retragerea documentatiei aferente DCP depuse se poate realiza cu aprobarea Directorului 

General Adjunct CRFIR, cu conditia respectarii prevederilor art 3 din Regulamentul nr 

65/2011.  
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Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la CI SLI OJFIR in doua exemplare pe 

suport de hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. In 

cazul Dosarului Cererii de Plata pentru avans, beneficiarul va depune si originalul Garantiei 

financiare 

 

Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aibă opis, iar documentele pe care le conţine trebuie 

numerotate, semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu 

originalul” de către reprezentantul legal al proiectului. Referinţele din opis trebuie sa 

corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosar. Expertul verificator va 

certifica prin data, semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata este complet si sigilat.  

 

DCP este preluat de seful SLI OJFIR care il repartizeaza expertului caruia i-a fost repartizat 

si contractul de finantare, completand Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3, 

Calendarul pentru verificarea de CI SLI OJFIR a DCP AP 1.8, precum si cartuşul I din 

formularul Cererii de Plata AP 1.1, in prezenta beneficiarului.  

Cartusul I al formularului AP 1.1 se completeaza dupa cum urmeaza: 

- denumirea Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

- codul cererii de plata - se completeaza cu codul Contractului de finantare pentru 

Masura 41, mai putin litera ,,C’’ care este inlocuita cu litera ,,P’’ si se adauga numarul 

transei de plata;  

- data inregistratrii cererii de plata;  

- numele si prenumele expertului CI SLI OJFIR care verifica cererea de plata/numele si 

prenumele Sefului SLI OJFIR; 

- semnatura expertului CI SLI OJFIR si a Sefului SLI OJFIR;  

- numele si semnatura Directorului OJFIR; 

- stampila OJFIR. 

 

 

5.2 Conținutul Dosarului Cererii de Plată  

 

Pentru cheltuielile aferente capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului 

 

1. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara; 

2. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile 

neexternalizate se vor atasa si documentele justificative: facturi, ordine de plata, chitante, 

contracte etc)  

3. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate); 

4. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate); 

5. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate); 

6. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate); 

7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate (pentru 

cheltuielile externalizate); 

8. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile 

externalizate); 

9. Procesele verbale de predare – primire, de receptie si de punere in functiune a 

bunurilor achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate); 
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10. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul) 

(pentru cheltuielile externalizate); 

11. Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate); 

12. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului; 

13. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

 

Pentru cheltuielile aferente capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului 

 

1. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara; 

2. Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate: 

- Copiile facturilor; 

- Copiile documentelor de plata; 

- Copiile extraselor de cont; 

- Copiile Adeverintei ISC 0,1% si Adeverintei ISC 0,7% (unde este cazul); 

- Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre consiliile 

locale/judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri, autorizatii etc); 

3. Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (unde este cazul); 

4. Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (pentru 

beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006); 

5. Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat 

pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul); 

6. Raportul de executie; 

7. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate/ materialele 

folosite la lucrari; 

8. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe); 

9. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere 

de plata); 

10. Ordinul de incepere al lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata); 

11. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei 

continand pozitiile bornelor topografice (unde este cazul, la prima cerere de plata) 

12. Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse, pe faze determinante (unde 

este cazul); 

13. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la ultima cerere de plata - unde 

este cazul); 

14. Procesele verbale de predare – primire, de receptie si de punere in functiune a 

bunurilor achizitionate (unde este cazul); 

15. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul); 

16. Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata 

(unde este cazul); 

17. Buletinele de analiza a materialelor incorporate; 

18. Buletinele de incercari; 

19. Agrementele tehnice; 

20. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul); 

21. Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar; 

22. Diploma de studii/ certificatul de formare al beneficiarului/ reprezentantului legal/ 

unei persoane  din cadrul societatii (la ultima cerere de plata pentru Masura 313); 

23. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;  

24. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

 

• Documente specifice Masurii 313: 
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- Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat 

cu o agentie de turism autorizata privind introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru 

agro-turism si alte structuri de primire turistica); 

- Certificatul de clasificare a obiectivului turistic; 

- Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura 

activitati traditionale artizanale (eliberata de primaria localitatii de resedinta a mesterului 

popular) care sa ateste calitatea de mester a persoanei de la care au fost achizitionate 

obiectele (la cererea de plata la care sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale); 

- Certificatul de marca inregistrata al obiectelor traditionale (unde este cazul); 

- Certificatul de omologare pentru traseele turistice eliberat de  Ministerul Economiei, 

Comertului  si Mediului de afaceri (unde este cazul); 

- Acordul de parteneriat cu ONG-ul/ Contractul de prestari servicii pentru asigurarea 

functionalitatii centrului local de informare si promovare turistica (unde este cazul); 

- Contractele de munca ale angajatilor cu Comuna/ ADI-ul/ ONG-ul/ Furnizorul de 

servicii (pentru centrele locale de informare si promovare turistica); 

- Documentele de calificare a angajatilor centrelor locale de informare si promovare 

turistica.  

 

• Documente specifice Masurii 322: 

- Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local 

care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR insotita de dovada din partea institutiei 

prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere 

de plata); 

- Adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind 

inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin 

FEADR cu numarul de inregistrare de la Consiliul Judetean (la ultima cerere de plata);  

- Autorizatia de functionare emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Gazelor Naturale/ Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei/ 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (la 

ultima cerere de plata, dupa caz); 

- Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea si transportul deseurilor la un 

depozit zonal (la ultima cerere de plata); 

- Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata); 

- Documentul privind atestarea profesionala a persoanelor care au realizat studiile 

privind patrimoniul cultural din spatiul rural. 

 

 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare 

a platilor, Cererea de plata, Identificarea financiara, Declaratia de cheltuieli, Raportul de 

executie, Raportul de asigurare, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt 

disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.madr.ro). 

 Beneficiarul va depune la CI – SLI - OJFIR Declaratia de esalonare a depunerii 

Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 zile de la data semnarii contractului de 

finantare.  

 Beneficiarul va depune distinct dosarul cererii de plata pentru cheltuielile aferente 

capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, de dosarul cererii de plata aferent 

capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului. 

Pentru cheltuielile aferente capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, 

beneficiarul poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente contractului de finantare 

fara a limita numarul transelor de plata. 

http://afir.madr.ro/
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Pentru cheltuielile aferente capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului, beneficiarul 

poate solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investitiei realizate in cinci transe de 

plata. 

 Pentru cheltuielile aferente capitolelor 1-3 si 5 din Bugetul Indicativ al Proiectului, 

beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in maxim 15 zile lucratoare de la 

aprobarea Raportului intermediar/ final de activitate. In cazul in care Dosarul Cererii de Plata 

a fost redepus ca urmare a declararii acestuia ca fiind „neconform”/ „neeligibil”, prevederea 

privind termenul anterior nu se aplica.  

Pentru cheltuielile aferente capitolului 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului, beneficiarul are 

obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata conform prevederilor Contractului de finantare si 

Declaratiei de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1. 

 

In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului pentru investitiile prevazute in 

capitolul 4 din Bugetul Indicativ al Proiectului, conform contractului de finantare/ actului 

aditional, acesta va depune: 

o formularul Cererii de plata AP 1.1 – Avans si anexa – Identificarea financiara; 

o Garantia financiara in original eliberata de o institutie financiar – bancara sau 

nebancara, in conditiile prevazute de Hotararea nr 224/ 2008/ OUG nr 79/ 2009; 

o Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.  

 

Garantia financiara trebuie să acopere 110% din valoarea avansului mentionat in Contractul 

de finantare/ actul aditional. Aceasta trebuie emisa pentru beneficiarul finantarii, in favoarea 

AFIR. Garantia financiara trebuie sa fie valabila pe perioada duratei de executie a proiectului, 

inclusiv termenul de 90 zile aferent platii ultimei transe. 

 

Avansul se recupereaza la ultima transa de plata aferenta investitiei prevazuta in capitolul 4 

din Bugetul Indicativ al Proiectului. Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea 

finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata 

trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat. In cazul in care, la ultima transa de 

plata, nu poate fi recuperat avansul acordat, se executa Scrisoarea de garantie proportional cu 

valoarea avansului nejustificat (nerecuperat). 

 

In cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 Dosarul 

cererii de plata trebuie sa cuprinda si Cererea de plata distincta pentru solicitarea la plata a 

TVA-ului.  

Pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata in cazul beneficiarilor publici, conform 

prevederilor art 181 din OUG 74/ 2009, Dosarul cererii de plata este alcatuit din următoarele 

documente: 

1. Declaratia de cheltuieli; 

2. Copiile facturilor; 

3. Copiile documentelor de plata; 

4. Copiile extraselor de cont. 
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5.3 Verificarea Dosarului Cererii de Plată 

 

Verificarea conformitatii DCP se va face pentru toti beneficiarii la CI SLI OJFIR, exceptand 

dosarele cererilor de plata pentru avans. 

 

Expertul/experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului 

conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata completând Secţiunea A1, din Fisa 

de verificare tehnica si financiara AP 1.5, semnând si stampilând cu stampila personalizata a 

expertului care a făcut verificarea acestor documente. O copie a Fisei de verificare tehnica si 

financiara AP 1.5 – Sectiunea A1 se inmaneaza beneficiarului/furnizorului. 

Expertul care a verificat cererea de plata devine persoana care va efectua toate etapele 

procedurale pentru toate cererile de plata depuse de acelasi beneficiar pentru acelasi contract. 

In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte sau îndeplineşte 

alte atribuţii specifice serviciului, neputându-se aplica matricea de înlocuire, seful SLI OJFIR 

va decide care este expertul care va instrumenta Dosarul Cererii de Plata. 

Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul 

fiecarei cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 (da/ nu/ nu este cazul). 

Aceasta este aprobata de catre Seful SLI OJFIR si semnata de beneficiar (reprezentant 

legal)/furnizor pentru luare la cunostinta. In cazul in care concluziile expertilor asupra 

verificarii sunt diferite, seful SLI OJFIR va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, 

luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 

 

Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului, iar unele elemente din Fisa 

de verificare tehnica si financiara AP 1.5 - Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece 

documentele respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii, experţii CI SLI 

OJFIR vor declara DCP „neconform”. Exemplarul care se transmite beneficiarului este 

semnat de Seful SLI OJFIR.  

Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie „conforma”/„neconforma” (in cazul in care 

in urma verificarii se constata ca exista neconcordante intre documentele prezentate de 

beneficiar este bifata casuta „Nu”). In acest caz, beneficiarul trebuie sa redepuna dosarul 

cererii de plata in conditiile in care dosarul cererii de plata este complet, iar expertul va 

completa Registrul de primire a DCP R3, la rubrica “Observatii”.  

Pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata in cazul beneficiarilor publici 

In conformitate cu prevederile art 18
1
 din OUG 74/ 2009, beneficiarii publici pot depune 

ultima cerere de plata fara a avea atasate documentele de plata si extrasele de cont care sa 

justifice plata TVA-ului pentru facturile care fac obiectul ultimei transe. Lipsa documentelor 

de plata si a extraselor de cont aferente platii TVA-ului nu conduce la declararea 

„neconforma” a Dosarului cererii de plata. 

In ziua transmiterii de CI SLI CRFIR catre beneficiar a Notificarii beneficiarului cu privire la 

confirmarea platii AP 9.2, seful SLI OJFIR primeste o copie a formularului de la seful SLI 

CRFIR. 

In maxim 5 zile lucratoare de la data primirii Formularului AP 9.2, beneficiarul are obligatia 

de a depune la sediul OJFIR Dosarul cererii de plata pentru justificarea platii TVA-ului 

aferent cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile, precum si documentele originale in 
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vederea verificarii conformitatii acestora. In cazul neprezentarii in termen a documentatiei, 

seful SLI OJFIR notifica in scris acest lucru sefului SLI CRFIR in ziua urmatoare celei in 

care a expirat termenul de depunere. De asemenea, in cazul in care beneficiarul a depus 

documentatia ulterior termenului mentionat anterior, seful SLI OJFIR va notifica in scris 

acest lucru sefului SLI CRFIR in ziua depunerii dosarului. 

Expertul/experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului 

conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata completând Fisa de verificare 

conformitatii documentelor aferente platii TVA-ului AP 1.5.3, semnând si stampilând cu 

stampila personalizata a expertului care a făcut verificarea acestor documente. O copie a Fisei 

de verificare AP 1.5.3 se inmaneaza beneficiarului. 

Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul 

fiecarei cerinte din Fisa de verificare AP 1.5.3 (da/nu /nu este cazul). Aceasta este aprobata 

de catre Seful SLI OJFIR si semnata de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la 

cunostinta.  

 

In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite, seful SLI OJFIR va relua 

verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta decizie la 

rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 

 

Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie: 

- „conforma”, caz in care expertii CI SLI OJFIR vor transmite DCP la CI SLI CRFIR in 

aceeasi zi,  

- „neconforma”, in cazul in care in urma verificarii se constata ca exista neconcordante 

intre documentele prezentate de beneficiar este bifata casuta „Nu”. In acest caz, seful 

SLI OJFIR notifica in scris seful SLI CRFIR si transmite o copie a Formularului AP 

1.5.3 acestuia. 

Verificarea condițiilor contractuale și administrativ procedurale pentru Dosarul Cererii 

de Plată  

Verificarea condițiilor contractuale și administrativ-pocedurale se va face de experții CI SLI 

OJFIR. Pentru beneficiarii Măsurii 421 nu se efectuează vizita la locul de realizare al 

contractului. 

La verificarea in birou, in cazul in care sunt necesare informaţii suplimentare, experţii CI SLI 

OJFIR vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13, pe care o 

vor transmite beneficiarului pe fax/ posta cu confirmare de primire. Beneficiarul trebuie sa 

prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii Scrisorii de 

informatii suplimentare. Fisa de verificare AP 1.5 se va completa pentru acele puncte de 

verificare pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii suplimentare, după 

primirea informaţiilor suplimentare, precum si rubrica „Observatii” daca este cazul. 

 

In momentul primirii din partea beneficiarului a documentelor solicitate prin Scrisoarea de 

informaţii suplimentare AP 1.13, acestea se înregistrează in Registrul de corespondenta R1 si 

se verifica sa corespunda cu solicitarile din scrisoarea de informatii suplimentare. 
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Dupa incheierea verificarii DCP, expertii CI SLI OJFIR pot declara Cererea de plata 

neeligibila/ eligibila, caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii 

verificatori va fi transmis la CI SLI CRFIR.  

 

Timpul necesar pentru verificarea conformitatii DCP este de o zi. Termenul necesar pentru 

verificarea DCP, pentru proiectele din cadrul Masurii 41, este de maxim 7 zile lucratoare, 

ceea ce presupune si transmiterea/primirea informatiilor suplimentare solicitate. 

Expertii CI SLI OJFIR vor transmite un exemplar al DCP la CI SLI CRFIR dupa declararea 

„eligibila” a Dosarului Cererii de Plata. De asemenea, toate documentele generate de experţii 

verificatori, precum si informaţiile suplimentare vor fi transmise la CI SLI CRFIR. Pentru 

documentele întocmite de experţii verificatori se va întocmi un Dosar administrativ. 

De asemenea, in vederea elaborarii esantionului de control pentru Masura 421, seful SLI 

OJFIR va completa si transmite sefului SLI CRFIR, in prima zi lucratoare a lunii in care se 

elaboreaza esantionul, Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1 

(pentru esantion).  

 

Formularul S1 va fi semnat de seful SLI-OJFIR si revizuit de Directorul OJFIR. 

Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele 

secţiuni: 

Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de 

Plata;  

Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. 

 

Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de 

Plata  

 

- Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate 

de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla 

documentele din Dosarul Cererii de Plata. Pe fiecare pagina apare mentiunea 

”conform cu originalul” si ”Program FEADR”. 

- Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar. 

 

o Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si 

conform Declaratiei de esalonare a platilor; 

o Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea 

Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate. In cazul in care 

documentul mentionat mai sus nu este aprobat, DCP se declara „neconform”. 

o Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, trebuie sa fie 

completata, datata, semnata si stampilata de banca/trezoreria beneficiarului 

finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului. 

 



 

 87 

- Raportul de asigurare este completat, semnat si stampilat de auditorul care l-a 

intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  

- Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarul 

proiectului (pentru cheltuielile externalizate).  

o In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise serviciile prestate (de ex: 

consultanta, livrare bunuri etc). Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita 

de facturi, documente de plata si documente care atesta plata. Documentele 

atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi, documente de plata, documente 

care atesta plata) trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii. 

o Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare 

cuAFIR, precum si datei semnarii contractelor de achizitie. 

 

Expertii CI SLI OJFIR vor verifica conformitatea exemplarelor in copie din dosarul cererii de 

plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata pe originalul 

facturilor, documentelor de plata si extraselor de cont, Verificarea se efectueaza document cu 

document si se confirma prin aplicarea stampilei personalizate si a semnaturii expertilor, atat 

pe documentul original cat si pe copiile acestora din Dosarul cererii de plata. Orice 

neconformitate intre documentul copie si cel original, in sensul reglementarilor de mai sus 

conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula, dupa caz. 

 

- Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie 

datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta (pentru cheltuielile externalizate). 

- Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la 

facturi (acolo unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate). Aceste documente 

trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de 

bunuri din afara spatiului comunitar). 

- Procesele  verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a 

bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de 

furnizorul de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  

- Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie 

completate, datate, semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru 

cheltuielile externalizate). 

- Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de 

furnizorul de servicii si beneficiar. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele 

financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare (pentru 

cheltuielile externalizate). 

- Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, 

semnata si stampilata de beneficiar. 
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- Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din 

Dosarul Cererii de Plata. 

- Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt 

datate, semnate si stampilate de emitent. 

 

Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale 

 

- Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de 

finantare în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului 

internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de asigurare 

altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. 

 

Auditorul trebuie să ofere asigurarea asupra faptului că toate cheltuielile aferente realizarii 

activitatilor care fac obiectul Contractului de finantare şi care au fost menţionate în Raportul 

intermediar/ final de activitate, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate 

corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale. 

 

In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze: 

- cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar care au fost corect înregistrate în contabilitatea 

acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si care este 

menţionata în Raportul intermediar/final de activitate; 

- cheltuielile efectuate si platite conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul de 

finantare; 

- activităţile care fac obiectul Contractului de finantare si al Raportului intermediar/ final de 

activitate; 

- documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc) în baza cărora au 

fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  

 

- Documentele justificative atasate la Raportul de asigurare (facturi, ordine de plata, 

chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie 

emise pentru beneficiarul finantarii (pentru cheltuielile neexternalizate). Pentru 

cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar, acolo unde cazul (de 

Ex: pentru cheltuielile privind inchirierea de spatii, consumabilele, cazarea, masa, 

transportul rutier/ feroviar). 

- Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare, sunt incluse in lista 

cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul 

intermediar/ final de activitate. 

- Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  

- Bunurile/serviciile facturate si solicitate la plata corespund cu cele prevazute in 

contractul de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire, receptie si 

punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate). 
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- Cantitatile si preturile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si 

contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate). 

 

6. Etapa AP2 – Verificarea la nivelul CRFIR a documentelor aferente Dosarului 

Cererii de Plată 

 
CI SLI CRFIR primeste de la CI SLI OJFIR Dosarele Cererilor de Plata insotite de 

documentele elaborate de expertii CI SLI OJFIR. 

- Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1.5 M421; 

- Pista de audit - AP 12.1; 

- Pista de buget – PB M421; 

- Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui 

control - IRD 0.1 (daca este cazul); 

- Informatii suplimentare (daca este cazul) etc. 

 
După primirea de seful SLI CRFIR a Dosarului Cererii de Plata însoţit de documentele 

rezultate in urma verificării acestuia, acesta este repartizat experţilor verificatori, completand 

Registrul de primire a DCP R3. Expertii vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de 

plata de CI SLI CRFIR, AP 2.1, pe care o semnează, stampilează si o înaintează sefului SLI 

CRFIR spre revizuire.  

 

Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii CI SLI OJFIR se constata ca 

acestea nu sunt corect completate, sunt incomplete sau sunt necesare clarificari privind modul 

de completare/ intocmire a acestora, expertii CI SLI CRFIR vor solicita clarificari expertilor 

CI SLI OJFIR returnand documentele respective, daca este cazul. Expertii CI SLI OJFIR 

trebuie sa transmita clarificarile necesare intr-o zi lucratoare, precum si documentele lipsa si/ 

sau documentele completate corect, daca este cazul. 

 

In cazul in care sunt necesare informaţii suplimentare, experţii CI SLI CRFIR  vor întocmi 

Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13, pe care o vor transmite 

beneficiarului prin fax/posta cu confirmare de primire. Expertul va completa numarul maxim 

de zile lucratoare in care beneficiarul sa prezinte informatiile suplimentare solicitate astfel 

incat sa nu depaseasca termenul maxim de verificare mentionat in procedura. Dupa primirea 

informatiilor suplimentare se vor completa punctele din Fisa de verificare AP 2.1 pentru care 

au fost solicitate aceste informatii, precum si rubrica „Observatii” daca este cazul. 

 

Expertul CI SLI CRFIR va face încadrările in liniile bugetare completând Pista de buget. 

Aceasta va fi printata la fiecare transa de plata, semnata de expertii CI SLI CRFIR,  revizuita 

de seful SLI CRFIR si atasata la Dosarul administrativ.  
 

In cazul Masurii 421, expertul CI SLI CRFIR va mentiona valoarea cheltuielilor admise, a 

celor respinse, precum si motivatia respingerii cheltuielilor (daca este cazul). 
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In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite, seful SLI CRFIR va 

relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand aceasta 

decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 

 

 

Pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata in cazul beneficiarilor publici 

Beneficiarii publici pot depune ultima cerere de plata fara a avea atasate documentele de plata 

si extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului pentru facturile care fac obiectul ultimei 

transe.  

Dupa finalizarea verificarii acestor Dosare cereri de plata se completeaza in Sectiunea C din 

Formularul AP 2.1 – Fisa de verificare a DCP de SLI CRFIR valorile solicitate, admise si 

respinse la plata pentru TVA. 

Totalul cheltuielilor eligibile cu TVA va fi autorizat la plata prin elaborarea documentelor 

aferente. 

Dupa efectuarea platii TVA-ului si primirea in aceeasi zi pentru DCP incluse in esantion a 

Notificarii catre CRFIR cu privire la plata autorizata AP 9.1, expertul CI SLI CRFIR va 

transmite beneficiarului in ziua urmatoare efectuarii platii, Notificarea beneficiarului cu 

privire la confirmarea platii AP 9.2, pe care acesta trebuie sa o retransmita in aceeasi zi cu 

semnatura si data de primire. In aceeasi zi, o copie a Formularului AP 9.2 va fi transmisa de 

seful SLI CRFIR, sefului SLI OJFIR. 

In maxim 5 zile lucratoare de la primirea Formularului AP 9.2, beneficiarul are obligatia de a 

depune la SLI OJFIR Dosarul cererii de plata pentru justificarea platii TVA-ului aferent 

cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile, precum si documentele originale in vederea 

verificarii conformitatii acestora. In cazul neprezentarii in termen a documentatiei, precum si 

in cazul in care beneficiarul a depus documentatia ulterior termenului mentionat anterior, 

seful SLI-CRFIR primeste de la seful SLI OJFIR in ziua urmatoare o noticare in scris. Seful 

SLI-CRFIR va centraliza notificarile si le va transmite in format MO si scanat cu semnaturi, 

sefului SL DATLIN in aceeasi zi. De asemenea, seful SLI CRFIR va transmite saptamanal, in 

prima zi lucratoare pentru saptamana precedenta, stadiul beneficiarilor care au primit TVA 

conform prevederilor art 18
1
 din OUG nr 74/ 2009.  

CI - SLI CRFIR primeste de la CI - SLI OJFIR Dosarele Cererilor de Plata insotite de 

documentele elaborate de expertii CI SLI OJFIR: 

- Fisa de verificare a conformitatii documentelor aferente platii TVA-ului AP 1.5.3 – 

M421; 

- Pista de audit - AP 12.1; 

- Pista de buget – PB M421; 

 

- Alte documente (daca este cazul) etc. 

După primirea de seful SLI-CRFIR a Dosarului Cererii de Plata însoţit de documentele 

rezultate in urma verificării acestuia, acesta este repartizat experţilor care au verificat si transa 

de plata aferenta, completand Registrul de primire a DCP R3. Expertii vor completa Fisa de 

verificare a dosarului cererii de plata aferent platii TVA-ului de SLI CRFIR AP 2.1.2, 
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inclusiv pentru dosarele care au fost incluse in esantion, pe care o semnează, stampilează si o 

înaintează sefului SLI CRFIR spre revizuire.  

In cazul in care in urma verificarii se constata faptul ca documentele prezentate de beneficiar 

nu acopera valoarea fara TVA mentionata in facturile care au facut obiectul ultimei transe de 

plata si care au fost mentionate in Formularul AP 9.2, expertii CI SLI CRFIR vor incepe 

procedurile de recuperare a sumelor virate si nejustificate. 

Termenul de verificare este de o zi lucratoare.  

In ziua finalizarii verificarii DCP incluse in esantion, seful SLI CRFIR va transmite scanat, 

sefului SL DATLIN Formularul AP 1.2 - Declaratia de cheltuieli si Sectiunea C a 

Formularului AP 2.1.2.  

In cazul in care concluzia expertilor CI SLI CRFIR este diferita de cea a expertilor CI SLI 

OJFIR decizia finala o va lua seful SLI CRFIR.  

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre CI SLI CRFIR, expertii vor 

mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii 

de plata. Pentru niciun DCP nu se va elabora, dupa caz Certificatul de plata AP 4.1/ 

Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7, pana cand seful SL DATLIN nu 

va instiinta seful SLI CRFIR cu privire la DCP care fac obiectul esantionului de control. 

 

Astfel, pentru DCP care nu au fost incluse in esantionul de control, exista doua tipuri de 

concluzii: 

a. In cazul in care concluzia CI SLI CRFIR indica eligibilitatea cererii de plata 

experţii CI SLI CRFIR vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.1, Fisa de 

recuperare a debitului – dupa caz AP 3.2, Certificatul de Plata AP 4.1, precum si 

Ordonantarea de plata AP 4.2.  

b. In cazul in care concluzia SLI CRFIR indica neeligibilitatea cererii de plata, 

expertii CI SLI CRFIR vor intocmi si vor transmite beneficiarului Notificarea 

beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7. Seful SLI CRFIR din cadrul 

Centrului Regional implicat in verificarea dosarului cererii de plata va trimite o copie 

a Formularului AP 1.7 si sefului SLI OJFIR. Seful SLI CRFIR va transmite in aceeasi 

zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRFIR o copie a 

formularului AP 1.7, in vederea inregistrarii in sistemul contabil. 

 

Zilnic, seful SLI CRFIR va transmite sefului SL DATLIN pe e-mail, Sectiunile C ale DCP 

finalizate ca verificare, in vederea comunicarii sefului SLI CRFIR despre DCP care vor fi 

transmise la SL DATLIN, dupa finalizarea verificarii de CI SLI OJFIR. 

 

Seful SLI CRFIR va trimite la SL DATLIN pe baza de Proces verbal de predare primire, 

DCP  incluse in esantionul de control insotite de dosarele administrative SLI OJFIR si SLI 

CRFIR, dosarele de achizitie etc. Dupa finalizarea verificarii DCP la nivel central, SL 

DATLIN va retransmite documentatia (DCP, dosarele administrative SLI OJFIR si SLI 

CRFIR, dosarele de achizitie etc) la SLI CRFIR pe baza de Proces verbal de predare-primire.  

Dupa primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara 

suspendarea platii, seful SLI CRFIR va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care trebuie 

suspendata plata si cele pentru care trebuie finalizata verificarea in vederea autorizarii la 

plata. 
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Zilnic, seful SLI CRFIR va primi de la sefii SLI OJFIR Situatia privind stadiul dosarelor 

cererilor de plata la data de .... – S1 (pentru raportare) pe care o va centraliza, completa si 

transmite SMER - DCP in format electronic. De asemenea, in maxim 5 zile lucratoare de la 

efectuarea platilor pentru DCP neincluse in esantion, seful SLI CRFIR va transmite SMER – 

DCP, S1 completat pentru coloanele 0-44 in format electronic, precum si scanat cu 

semnatura. Seful SLI CRFIR va fi responsabil de completitudinea si corectitudinea datelor 

inscrise in S1. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 31 

din Regulamentul 65/ 2011.  

 

In vederea elaborarii esantionului de control pentru Masura 421, seful SLI CRFIR va primi in 

prima zi lucratoare a lunii in care se elaboreaza esantionul, de la sefii SLI OJFIR, Situatia 

privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .... – S1 (pentru esantion) pe care le va 

centraliza si o va centraliza si transmite in aceeasi zi, sefului SL DATLIN, Situatia privind 

stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru esantion) pentru dosarele cererilor de plata 

depuse in luna precedenta celei in care se elaboreaza esantionul. 

 

Formularele S1 vor fi semnate de seful SLI CRFIR si revizuite de Directorul General Adjunct 

CRFIR. 

 

Pentru avans 

Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de Compartimentul Implementare SLI –CRFIR, 

AP 2.1 pentru avans are urmatoarele puncte de verificare: 

 Cererea de plata AP 1.1 - avans este emisa pentru beneficiarul finantarii 

 Valoarea solicitata de beneficiar in cererea de plata se incadreaza in valoarea maxima 

admisa a avansului, conform contractului de finantare/ actului aditional 

 Valoarea solicitata de beneficiar in cererea de plata nu depaseste procentul maxim 

pentru avans, din valoarea ajutorului financiar nerambursabil, mentionat in contractul 

de finantare/ actul aditional 

 Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata, 

datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si 

datata si semnata de titularul contului 

 Garantia financiara este emisa de o institutie financiar – bancara sau nebancara, este 

datata, semnata si stampilata de aceasta. Institutia financiar – bancara sau nebancara 

trebuie sa fie acreditata conform Listei institutiilor de credit mentionata pe site-ul 

BNR (www.bnro.ro).  

Conform prevederilor Hotararii 224/ 2008, in cazul beneficiarilor privati se accepta 

doar garantii financiare emise de catre institutiile financiar-bancare. 

 Conform prevederilor OUG 79/ 2009, in cazul beneficiarilor publici se accepta  

garantii financiare emise de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - 

http://www.bnro.ro/
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S.A. De asemenea, in cazul beneficiarilor publici se accepta si garantii financiare 

emise de catre institutiile financiar-bancare. 

 In cazul Scrisorilor de garantie bancara, Seful SLI-CRFIR are obligatia de a solicita in 

scris la sediile centrale ale institutiilor bancare emitente, confirmarea autenticitatii si 

valabilitatii respectivei Scrisori de garantie, precum si a Actului aditional/ 

Addendumului la aceasta. Adresele de raspuns din partea institutiilor bancare 

respective pot fi trimise initial scanat pe e-mail, urmand ca ulterior, originalele 

acestora sa fie transmise prin posta. Confirmarea poate fi solicitata si altor structuri 

ale bancilor emitente, acolo unde este cazul. 

 Garantia financiara este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea AFIR. 

 Valoarea mentionata in Garantia financiara reprezinta 110% din valoarea avansului 

solicitat. 

 Garantia financiara este in perioada de valabilitate. Garantia trebuie sa fie valabila pe 

perioada duratei de executie a proiectului, inclusiv pe perioada de rambursare a 

ultimei cereri de plata (90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de 

plata). 

Expertul SLI - CRFIR va mentiona cheltuielile eligibile admise de SLI - CRFIR, precum si 

cele repinse, precizand motivele repingerii. 

 

Pentru Măsura 421 

 

Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SLI – CRFIR, AP 2.1 este alcătuita din 

următoarele secţiuni: 

• Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul 

administrativ; 

• Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*; 

• Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*; 

• Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*; 

• Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. 

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate 
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Secțiunea A – Verificarea conformității și conținutului documentelor din dosarul 

administrativ   

- Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii 

CI SLI OJFIR si seful SLI OJFIR precum si de beneficiarul proiectului 

- Pista de buget PB M421 este completată, semnată și datata de expertul CI SLI OJFIR 

si seful SLI OJFIR 

- Pista de audit AP 12.1 M421 este completata, datata se semnata de expertul CI SLI 

OJFIR si seful SLI OJFIR   

- Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii CI 

SLI OJFIR 

- Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in 

realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia 

contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii 

persoane fizice si juridice si Registrul jurnal de incasari si plati pentru producatorii 

agricoli persoane fizice) 

 

Realitatea declaratiei date initial cu ocazia depunerii Cererii de finantare, dar si la data de 

depunere a unei Cereri de plata, se verifica numai documentar. Verificarea este directionata 

atat spre confirmarea existentei unei contabilitati separate a proiectului, asa cum este prevazut 

in "Instructiunile de plata", cat si a reflectarii realitatii si conformitatii declaratiei raportata la 

evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991. 

Inexistenta contabilitatii separate a proiectului si/sau identificarea unei finantari neconforme 

declaratiei si prevederilor Program FEADR, rezultate din confruntarea evidentei fondurilor 

angajate in realizarea proiectului cu lista AFIR privind proiectele finantate de institutii care 

gestioneaza fonduri de la Uniunea Europeana prin alte instrumente decat Programul FEADR, 

genereaza situatie de neregula.  

 

Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:  

 pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR”, “conform cu originalul”, stampila 

expertilor Compartimentului Implementare – SLI - OJFIR. Stampila „Program 

FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul facturii, iar „conform cu 

originalul” pe copia facturii;  

 are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate 

cu acestea; 

 toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar, verificarea 

totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole); 

 cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – 

AP1.2; 
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 valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/ 

servicii 

 valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar 

de servicii aferent transei; 

 data inscrisa pe factura nu este anterioara: 

- datei semnarii contractului de finantare cuAFIR; 

- datei semnarii contractelor de achizitii; 

 numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia 

de cheltuieli – AP1.2; 

 numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia 

de cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii; 

 numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de 

plata; 

 au mentionate numarul, data si/sau obiectul contractului de achizitii pentru 

servicii/bunuri in baza carora au fost emise; 

 in cazul achizitiilor de bunuri din import direct de la furnizor, valoarea in euro din 

factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia 

vamala la data inregistrarii in vama; 

 pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita 

de Declaratia vamala. 

 

 Daca intr-o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii, se va 

specifica detaliat, valoarea aferenta fiecarei categorii de cheltuieli. Daca nu a fost 

specificat pe factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, 

care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata si 

stampilata de emitentul facturii, precum si de beneficiar.   

 

 In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de 

plata, valoarea TVA-ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand 

cazurile in care TVA-ul se achita cu documente de plata distincte. 

 

 In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la 

cursul de referinta leu/euro de la data efectuarii platii, iar echivalentul in Euro 

depaseste valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata. 
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Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata* 

 

Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

 pe copia documentului de plata trebuie sa apara mentiunile „Program FEADR” si 

“conform cu originalul”, stampilele expertilor Compartimentului Implementare – SLI 

- OJFIR. Stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul 

documentului de plata, iar „conform cu originalul” pe copia documentului de plata; 

 datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 coincid cu tipul si 

numarul documentului de plata; 

 data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de 

plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata; 

 confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar; 

 sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii; 

 au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului; 

 platitorul inscris in documentul de plata este beneficiarul care a solicitat cererea de 

plata; 

 beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) 

este furnizorul din factura; 

 are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita; 

 contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii/ 

adresa de la banca; 

 CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele 

furnizorului, fara sa fie girate catre terti. 

 

In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa 

prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa fie stampilate 

si semnate de banca. 

 

In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata 

beneficiarul sa ataseze copiile documentelor solicitate de banca pentru transferul sumelor 

respective (conform contractului de credit). 

 

Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in 

documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se 

achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din 

factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. 

 

Documentele de plata aferente platilor electronice nu sunt semnate si stampilate de 

beneficiarul proiectului si banca. 
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Pentru cheltuielile neexternalizate privind chiria si intretinerea sediului, consumabilele, 

comunicarea, utilitatile, cazarea, masa, transportul rutier/ feroviar/aerian, costuri fixe gen 

abonament si inchirierea de autovehicule pe perioade scurte de timp se poate accepta si plata 

in numerar. Cheltuielile cu salariile personalului din cadrul GAL-ului nu fac parte din 

categoria cheltuielilor pentru care se accepta plata in numerar. 

 

Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont 

 

Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

 pe copia documentului care atesta plata sa apara mentiunile „Program FEADR” si 

„Conform cu originalul”, ştampilele expertilor Compartimentului Implementare – SLI 

- OJFIR, si a beneficiarului; stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de 

beneficiar pe originalul extrasului de cont, iar „conform cu originalul” pe copia 

acestuia 

 sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii 

 sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta 

 atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente 

 numele beneficiarului din extrasul de cont sa corespunda cu numele furnizorului din 

factura 

 numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de 

la banca 

 pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de 

plata 

 plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de 

cont 

 

 

Sectiunea C - Cheltuieli eligibile constatate 

 

Expertul Compartimentului Implementare – SLI - CRFIR va mentiona la aceasta sectiune 

toate cheltuielile solicitate la plata de beneficiar, cheltuielile eligibile constatate de SLI - 

CRFIR, precum si cele repinse, precizand motivele repingerii. 

 

*Aceste puncte de verificare sunt obligatorii pentru extrasele de cont aferente platilor 

efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie. 
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Verificarea Declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4 

 

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). 

 

Expertii Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR vor completa Fisa de verificare a 

dosarului cererii de plata de SLI – CRFIR, AP 2.1, pe care o semnează, stampilează si o 

înaintează sefului SLI - CRFIR care o revizuieşte, pentru toate Dosarele Cererilor de Plata.  

 

Experţii Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR vor face evaluarea din punct de 

vedere documentar a Dosarului cererii de plata. Daca in urma verificării documentare, se 

constata o serie de neconcordante, seful SLI - CRFIR stabileşte daca se impune solicitarea de 

informaţii suplimentare, fara a se depasi termenul de verificare prevazut in procedura. 

 

Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va utiliza pentru aceasta 

Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13, care va fi transmisa 

beneficiarului pe fax/ prin posta cu confirmare de primire. Fisa de verificare AP 1.5 se va 

completa pentru acele puncte de verificare pentru care s-a considerat necesara solicitarea de 

informaţii suplimentare, după primirea informaţiilor suplimentare, precum si rubrica 

„Observatii” daca este cazul. 

 

Rezultatul verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SLI –

CRFIR, AP 2.1. Expertul Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR va mentiona 

cheltuielile eligibile admise de Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR, precum si 

cele respinse, precizand motivele respingerii. 

 

In caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata in rubrica „Observaţii” din cadrul Fisei de 

verificare a dosarului cererii de plata de SLI – CRFIR, AP 2.1.  

 

Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 2.1, 

semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o transmite pentru verificare unui alt 

expert nominalizat de seful serviciului. Cel de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de 

verificare AP 2.1. După ce Fisa de verificare AP 2.1 este întocmita de către Expertul 1 si 

verificata de către Expertul 2, Seful SLI – CRFIR, verifica daca toate rubricile sunt 

completate de către ambii experţi si de asemenea, verifica prin sondaj conformitatea si 

conţinutul Cererii de plata. In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt 

diferite, seful SLI – CRFIR, va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia 

finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 

 

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre SLI – CRFIR, expertii vor 

mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii 

de plata. Pentru niciun DCP nu se va elabora, dupa caz Certificatul de plata AP 4.1/ 

Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7, pana cand seful SL - DATLIN 

nu va instiinta seful SLI - CRFIR cu privire la DCP care fac obiectul esantionului de control. 

 

Astfel, pentru DCP care nu au fost incluse in esantionul de control, exista doua tipuri de 

concluzii: 

a. In cazul in care concluzia SLI - CRFIR indica eligibilitatea cererii de plata experţii 

Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR vor intocmi Fisa de verificare a debitelor 

AP 3.1, Fisa de recuperare a debitului – dupa caz AP 3.2, Certificatul de Plata AP 4.1, 
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precum si Ordonantarea de plata AP 4.2.,doar pentru Dosarele Cererilor de Plata care nu sunt 

incluse in esantionul realizat la nivel central.  

b. In cazul in care concluzia SLI-CRFIR indica neeligibilitatea cererii de plata, expertii 

Compartimentului Implementare – SLI – CRFIR vor intocmi si vor transmite beneficiarului 

Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7, doar pentru Dosarele Cererilor 

de Plata care nu sunt incluse in esantionul realizat la nivel central. Seful SLI - CRFIR va 

transmite in aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRFIR o 

copie a formularului AP 1.7, in vederea inregistrarii in sistemul contabil. 

In cazul in care DCP a fost declarat „eligibil/ neeligibil”, expertii Compartimentului 

Implementare – SLI – CRFIR vor introduce in sistemul informatic datele din cererea de plata 

AP 1.1. 

 

 

7. Etapa AP 3 – Verificarea beneficiarului în Registrul neregulilor și în Registrul 

debitorilor 

 

Expertul CI SLI CRFIR/SL DATLIN care a verificat dosarul cererii de plata, verifica daca 

beneficiarul apare inscris in Registrul neregulilor IRD 1.1 si in Registrul Debitorilor IRD 3.2 

in cazul in care exista sesizari pentru beneficiarul respectiv sau este debitor catre AFIR in 

ceea ce priveste FEADR, completand Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 astfel: 

 Nr. fisei de verificare a debitelor care va prelua numărul certificatului de plata aferent; 

 Data, care va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent cererii de plata; 

 Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului; 

 Codul cererii de plata.  

 

In urma verificarii Registrului Debitorilor: 

a. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul nu are datorii către AFIR se bifează 

căsuţa – „nu are de restituit datorii către AFIR”. 

b. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul apare înscris in Registrul debitorilor 

IRD 3.2, ca având de restituit o suma cătreAFIR, se bifează căsuţa – „are debit către 

AFIR” si se completează suma pe care acesta o are de restituit; de asemenea se 

completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2. 

 

In urma verificarii Registrului Neregulilor: 

a. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul nu apare inregistrat cu o sesizare 

aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”. 

b. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul apare inregistrat in Registrul 

neregulilor IRD 1.1, ca având o sesizare aflata in curs de verificare , se bifează căsuţa – 

„sunt sesizate nereguli”. In acest caz la rubrica „Observatii” din Registrul IRD 1.1 apare 

mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In 

cazul in care se suspenda plata, expertul verificator nu va elabora documentele privind 



 

 100 

autorizarea platii conform Etapei AP4. Acestea se vor elabora doar dupa solutionarea 

aspectelor care au condus la suspendarea platilor. 

 

Expertul care a efectuat aceasta verificare semnează Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 si 

apoi o înaintează sefului de serviciu pentru revizuire si aprobare. 

 

Aceasta etapa trebuie efectuata in aceeasi zi cu etapa urmatoare, mai exact Fisa de verificare 

a debitelor AP 3.1 trebuie completata in aceeasi zi cu Certificatul de plata AP 4.1 si Fisa de 

recuperare a debitului AP 3.2, (pentru cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul este 

inregistrat cu un debit la AFIR). Fisa de recuperare a debitului AP 3.2 se întocmeşte si 

semnează de expertul CI SLI CRFIR/SL DATLIN si se revizuieşte de către seful CI SLI 

CRFIR/SL DATLIN. O copie a formularului AP 3.2 se transmite la SRD in ziua elaborarii. 

Fisele de recuperare a debitului AP 3.2 elaborate la nivel regional vor fi scanate si transmise 

de seful SLI CRFIR in format electronic la SRD. Registrul Debitorilor si Registrul 

Neregulilor vor putea fi accesate conform Manualului/ Instructiunilor de utilizare a soft-ului. 

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii CI SLI CRFIR/ SL DATLIN 

vor elabora o Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a 

TVA aferenta proiectelor FEADR, respectiv o Fisa de recuperare a debitului AP 3.2 pentru 

finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. 

 

8. Etapa AP4 – Autorizare plăți 

 

Certificatele de plata AP 4.1 pentru Măsura 421 se completeaza folosindu-se rata de schimb 

EUR/LEU din penultima zi lucratoare a lunii precedente, publicata de catre Banca Centrala 

Europeana pe pagina sa de web la ora 14:15 C.E.T, conform prevederilor art 13 (2) din 

Regulamentul 883/ 2006 si se intocmesc incepand cu data publicarii cursului de schimb 

pentru luna in care se efectueaza plata. Aceasta este comunicata de seful SLI CRFIR/ SL 

DATLIN expertilor verificatori.  

 

Expertul CI SLI CRFIR/ SL DATLIN completeaza anexa 1 la certificatul de plata, in vederea 

verificarii daca sumele platite beneficiarului nu depasesc valorile in lei si euro mentionate in 

contractul de finantare. Anexa este semnata de expertul CI SLI CRFIR/SL DATLIN si 

revizuita de seful SLI CRFIR/SL DATLIN. In cazul in care totalul sumelor platite, inclusiv 

suma autorizata (in lei si euro) depaseste valorile aferente finantarii nerambursabile in lei 

si/sau in euro mentionate in contractul de finantare/ actele aditionale, se retine diferenta, din 

certificatul de plata. 

 

Expertul CI SLI CRFIR/ SL DATLIN completeaza anexa 2 la certificatul de plata, in vederea 

furnizarii catre expertii contabili a datelor necesare completarii Tabelei X, conform 

prevederilor Regulamentului 884/ 2009, astfel: 

- F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: avans, 

transa intermediara, transa finala sau contestatie; 

- F105 – Sanctiuni aplicate – se va completa o singura optiune din urmatoarele: Da sau 

Nu; 
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- F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau pe teren – 

se va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in 

lei, cat si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata; 

- F300B – Data depunerii cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP la CI 

SLI OJFIR; 

- F307 – Serviciul care detine documentele justificative – se va completa cu serviciul 

unde se regasec toate documentele aferente unui DCP: SLI CRFIR/ SL DATLIN; 

- F600 – Vizita pe teren – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei 

pe teren; 

- F601 – Data efectuarii vizitei pe teren – se va completa data efectuarii vizitei pe teren, 

in cazul in care la campul F600 s-a completat cu optiunea „Da(F)”; 

- F602 – Sume respinse la plata in urma vizitei pe teren – se va completa cu una din 

optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma vizitei pe teren au fost respinse sau nu la plata 

sume neeligibile; 

- F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren – se va completa 

daca la campul F602 a fost completat optiunea „Da”; expertii vor completa un singur 

cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s-a 

completat optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”. 

 

Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEADR* pentru Masura 421 este de 100% 

pentru proiectele de servicii, din  care 80% contribuie UE și 20% contribuie BS. Pentru 

proiectele care includ componenete de investiții, sprijinul acordat pentru componenetel ede 

investiții (cap. 4 al Bugetului indicativ) va respecta intensitatea sprijinului aferentă Măsurilor 

de investiții în care se încadrează proiectele. 

 

Certificatul de plata AP 4.1 se va completa astfel: 

- Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata 

R4; 

- Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4;  

- Codul contractului de finanţare/ contractului de furnizare/ deciziei de finantare/ 

conventiei de finantare – contractului de servicii/ Numarul Acordului de delegare/ 

Protocolului de colaborare; 

- Codul cererii de plata/Numarul Declaratiei de plati compensatorii; 

- Data înregistrării cererii de plata/Declaratiei de plati compensatorii; 

- Numele beneficiarului/furnizorului/gestionarului;  

- Banca beneficiarului/furnizorului/gestionarului (sucursala si judeţul); 
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- Adresa băncii;  

- Contul bancar al beneficiarului/furnizorului/gestionarului (IBAN);  

- Contributia privata; 

- Contributia publica – procentul de finantare mentionat in Contractul de 

Finantare/Contractul de Furnizare/Decizia de finantare/Conventia de finantare – 

contractul de servicii/Fisa tehnica a masurii; contributia publica se defalca pe 

contributii UE si BS conform Fiselor Tehnice ale Masurilor; 

- Cheltuieli eligibile efectuate –  suma autorizata conform Fisei de verificare de SLI 

CRFIR AP 2.1/Fisei de verificare de SL DATLIN AP 5.1; 

- Contributie privata – diferenta intre cheltuielile eligibile efectuate si contributia 

publica; 

- Contributie publica totala – cheltuielile eligibile efectuate la care se aplica procentul 

de finantare mentionat in Contractul de Finantare/Fisa tehnica a masurii; suma se 

mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; 

- Avans acordat – suma autorizata pentru avans conform Fisei de verificare de SLI – 

CRFIR, AP 2.1 pentru avans; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe 

contributii UE si BS; rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a 

acordat avans, la toate transele de plata. 

- Suma solicitata – suma mentionata in formularul cererii de plata AP 1.1 (finantare 

nerambursabila) 

- Reducere conform prevederilor art 30 din Regulamentul 65/ 2011 - in cazul in care 

diferenta dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata este mai mare 

de 3% din suma solicitata, beneficiarului i se va aplica o reducere egala cu valoarea 

diferentei dintre dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata. 

Diferenta se va calcula la fiecare cerere de plata pentru masura 421 ; 

- Avans retinut – suma retinuta la ultima cerere de plata din avansul acordat, care 

trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea autorizata la plata (finantare nerambursabila); 

suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; rubrica se 

completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a acordat avans, la ultima cerere de 

plata. 

- Avans de recuperat – suma de recuperat rezultata din diferenta intre avansul acordat si 

avansul retinut; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si 

BS; rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a acordat avans, la 

ultima cerere de plata; in cazul in care valoarea rubricii >0, se va executa Scrisoarea 

de garantie, iar expertul Compartimentului Implementare SLI -CRFIR va elabora 

conform prevederilor Manualului de procedura Constatare Nereguli. Recuperare 

Datorii M 01-10, formularele IRD 0.1 si Notificarea privind executarea scrisorii de 
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garantie. Seful SLI - CRFIR va transmite catre SRD copia Certificatului de plata AP 

4.1, originalele formularelor IRD 0.1 si Notificarea privind executarea scrisorii de 

garantie. 

- Datorie – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP 3.1 si Fisa de 

recuperare a debitului AP 3.2 (coloanele 9 si 10) in Lei si Euro, defalcata pe 

contributii UE si BS;  

- Rest de plata – suma rezultata ca diferenta intre contributia publica totala si avansul 

retinut si datorie;  

- Cursul de schimb - cursul de schimb EUR/LEU din penultima zi lucratoare a lunii 

precedente publicat de BCE/ cursul de schimb cel mai recent stabilit de BCE inaintea 

datei de 1 octombrie a anului pentru care se acorda ajutorul/ cursul de schimb cel mai 

recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza 

decizia de acordare a ajutorului. 

 

Ordonantarea de Plata AP 4.2 se va completa astfel: 

- Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa fie acelasi cu numărul certificatului de plata; 

- Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata;  

-Nr/data angajamentului legal– se completeza codul contractului de finantare si data 

semnarii acestuia de ambele parti;  

- Suma datorata beneficiarului (LEI) – se va prelua din Certificatul de Plata; 

- Avansuri acordate si retinute beneficiarului– se va completa cu valoarea datoriei 

mentionata in Fisa de verificare a debitelor AP 3.1; in cazul in care se acorda avans, 

valoarea avansului se va completa cu „+”, iar la ultima transa de plata cand se retine 

avansul, valoarea avansului se va completa cu „-”; 

  - Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si avansurile 

acordate si retinute beneficiarului; 

- Suma in valuta; 

- Cursul valutar; 

- Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in 

LEI;  

- Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului; 

-Contul beneficiarului/furnizorului/gestionarului; in cazul beneficiarilor publici pentru 

cheltuielile eligibile finantate prin Programul FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: 

unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS; 

- Banca beneficiarului/furnizorului/gestionarului; 

- Codul Fiscal al beneficiarului/furnizorului/gestionarului; 

- Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza 

de expertul contabil de la nivel regional/central. 

 

Ordonantarea de plata se elaboreaza in aceeasi zi cu Certificatul de Plata, avand acelasi 

numar. 

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii CI SLI CRFIR/ SL DATLIN 

vor elabora un Certificat de plata AP 4.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA 
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aferenta proiectelor FEADR, respectiv o Ordonantare de plata AP 4.2 pentru finantarea de la 

bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. 

Codul contractului de finantare, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa 

beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:  

- Contractul de finantare/furnizare/Actul aditional/Nota de aprobare/Declaratia de plati; 

- Cererea de plata AP 1.1 

- Identificarea financiara Anexa AP 1.1.  

 

După întocmire, Certificatul de Plata AP 4.1 se înregistrează in Registrul certificatelor de 

plata R4. Fiecare Centru Regional, precum si SL DATLIN va avea un Registru al 

certificatelor de plata R4. Certificatul de Plata AP 4.1 elaborat de experţii CI SLI CRFIR va 

avea codificarea: CR – număr centru regional/număr certificat de plata si data înregistrării 

(Ex: CR – 1/1-01.06.2006), iar cel elaborat de experţii SL DATLIN va avea codificarea AP - 

număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: AP – 1/01.06.2006).  

 

Pentru Certificatele de plata aferente decontarii avansului se va adauga dupa numarul 

certificatului de plata, codificarea „A”. (Ex: CR – 1/1A-01.11.2008). 

 

In cazul avansurilor, se va intocmi un Registru al certificatelor de plata R4 distinct. 

 

In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 se va intocmi un Registru al 

certificatelor de plata R4, distinct. 

 

Certificatele de Plata AP 4.1 care vor fi incluse in Solicitarea de Fonduri vor avea semnaturile 

si stampilele expertului si sefului SLI CRFIR/ SL DATLIN si semnatura Directorului General 

Adjunct CRFIR/ Directorului DATLIN.  

 

După semnare, Certificatul de plata AP 4.1 si Fisa de recuperare a debitului AP 3.2 (in cazul 

in care exista debite) se înregistrează in Registrul plaţilor autorizate R5.  

 

Ordonantarea de Plata AP 4.2 se semneaza si dateaza de seful SLI CRFIR/SL DATLIN la 

rubrica „Compartiment de Specialitate”, de expertul contabil de la nivel regional/seful SCP-

DECPFE la rubrica „Compartiment de Contabilitate”, de reprezentantul Serviciului Control 

Financiar Preventiv Propriu de la nivel regional/ central, precum si de ordonatorul de credite 

(Directorul General AFIR). 

 

După autorizarea plăţii prin întocmirea si semnarea Certificatului de Plata AP 4.1 si a 

Ordonantarii de Plata AP 4.2, seful SLI CRFIR/ SL DATLIN elaboreaza Centralizatorul 

certificatelor de plata AP 6.1. In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform 

prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful 

SLI CRFIR/ SL DATLIN elaboreaza un Centralizator al certificatelor de plata AP 6.1 pentru 

finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. 

 

Inainte de intocmirea formularelor pentru Solicitarea de fonduri de seful SL DATLIN, seful 

SLI CRFIR va trimite sefului SL DATLIN pe fax/scanat si apoi in original prin posta 

rapida/curier Centralizatorul certificatelor de plata AP 6.1 semnat de seful SLI CRFIR, vizat 
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de expertii CFPP de la nivel regional si aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. Seful 

SLI CRFIR va transmite Centralizatorul AP 6.1 si in format electronic in aceeasi zi, insotit de 

documentele scanate ale Certificatelor de Plata elaborate si incluse in Centralizator, 

mentionand beneficiarii pentru care s-a recuperat avansul la ultima transa de plata conform 

Certificatului de Plata AP 4.1. 

 

Dupa intocmirea formularelor pentru pentru solicitarea de fonduri de seful SL DATLIN, 

acesta le va transmite la SMER DCP. 

 

Dupa creditarea contului cu fonduri FEADR, expertul contabil de la nivel regional/central va 

completa Ordonantarile de plata AP 4.2 cu disponibilul de fonduri din cont. Expertul contabil 

de la nivel regional va semna Ordonantarea de plata AP 4.2 dupa asigurarea asupra 

corectitudinii datelor privind codul fiscal, banca beneficiarului si contul prin verificarea in 

Programul OPFV 

(http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm). 

Verificarea versiunii Programului OPFV se face inainte de fiecare sesiune de plati, de catre 

expertul contabil. 

 

Daca expertii SCFPP intocmesc refuzuri de viza, aprobate de Directorul General, pentru 

cererile de plata incluse in solicitarea de fonduri, aceste sume vor fi platite altor beneficiari 

ale caror dosare cereri de plata au fost verificate sau ale caror contestatii au fost solutionate, 

in baza unei note de aprobare semnata de Directorul General al Agentiei. In cazul in care 

expertii SCFPP intocmesc refuzuri de viza (este refuzata toata suma autorizata la plata), 

documentele elaborate (certificat de plata, ordonantare de plata etc) vor fi returnate 

serviciului care le-a elaborat, fiind reluat procesul de autorizare (dupa caz).  

 

Dupa completarea Ordonantarilor de plata de seful SLI CRFIR, expertul contabil si expertul 

CFPP de la nivel regional, acestea sunt transmise de seful SLI CRFIR la DECPFE si apoi in 

original prin posta rapida, in aceeasi zi. 

 

In vederea verificarii incadrarii platilor totale aferente unui proiect in limita maxima 

prevazuta in contractul de finantare, inaintea intocmirii Certificatului de plata AP 4.1, 

expertul CI SLI CRFIR/SL DATLIN va solicita expertului contabil din cadrul CRFIR/SCP-

DECPFE Fisa contului analitic in lei si Euro pentru beneficiarul respectiv din care sa reiasa 

sumele platite anterior acestuia. Fisa contului va fi semnata de expertul contabil din cadrul 

CRFIR/ SCP-DECPFE.  

 

 

9. Etapa AP5 – Verificarea la nivelul DATLIN-AFIR a Dosarelor Cererilor de 

Plată  

 

Stabilirea eșantionului de către SL DATLIN pentru Măsura 421 

Lunar, în primele 5 zile lucratoare din lună, seful SL DATLIN  vor intocmi un esantion de 

control dintre DCP depuse in luna precedenta, pe baza a 5 factori de risc, cu respectarea 

prevederilor art 25, 26 si 27 din Regulamentul nr 65/ 2011. Dosarele cererilor de plata 

aferente Măsurii  421 incluse in esantion vor fi evaluate de personalul din cadrul SL 

DATLIN/CI SLI CRFIR. Verificarea va fi efectuată numai după finalizarea verificarii la 

http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm
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nivelul CRFIR si transmiterea la SL DATLIN a documentelor precizate in procedura de 

autorizare plati. 

 

Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion, certificatele de plata vor fi intocmite 

doar dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata. Seful SLI CRFIR/ SL 

DATLIN va verifica si se va asigura ca nu au fost incluse in Centralizatorul certificatelor de 

plata AP 6.1, si implicit in Solicitarea de fonduri AP 6.2, DCP din esantionul stabilit la nivel 

central. 

Tinandu-se cont ca, in conformitate cu prevederile procedurale, esantionul va fi intocmit 

lunar, in funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii de 

plata, in stabilirea eşantionului se vor preciza datele de incepere si de finalizare a verificării 

dosarelor cererilor de plata de către experţii SL DATLIN  

Esantionul este aprobat de Directorul DATLIN. Eşantionul de control lunar de minim 5% din 

DCP depuse va fi selectat prin 2 metode: 

-analiza de risc intre 75-80%; 

-aleator intre 20-25%. 

Metoda analizei de risc 

Pasul 1. Stabilirea numărului total de cereri de plata care vor fi incluse in eşantion, luând in 

considerare si neregulile identificate la verificările anterioare. 

 

In baza Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru esantion), primita de la 

fiecare SLI CRFIR in prima zi lucratoare a lunii, pana la ora 12, se va stabili o situatie cu 

dosarele cererilor de plata depuse in luna precedenta celei in care se elaboreaza esantionul, 

din care se va extrage esantionul, cu urmatoarea structura: 

1. codul cererii de plata; 

2. beneficiar; 

3. masura; 

4. valoarea proiectului; 

5. ultima transa (da/nu); 

6. transa intermediara (da/nu); 

7. prima transa (da/nu); 

8. valoarea factorului de risc nr 1 (transa de plata); 

9. valoarea transei de plata; 

10. valoarea factorului de risc nr 2; 

11. avans acordat (da/nu); 

12. valoarea factorului de risc nr 3; 
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13. numele expertului CI SLI OJFIR; 

14. numarul dosarelor repartizate/ expert CI SLI OJFIR 

15. valoarea factorului de risc nr 4; 

16. numele expertului CI SLI CRFIR; 

17. numarul dosarelor repartizate/ expert CI SLI CRFIR 

18. valoarea factorului de risc nr 5; 

19. riscul total. 

 

Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul un procent intre 3,75 – 4% din dosarele 

cererilor de plata, centralizat, în ordinea descrescătoare a riscului total pe DCP, pe fiecare 

măsură.  

 

Pasul 2. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului 

de risc pentru fiecare dosar  

 

S-a considerat ca se vor utiliza maxim 5 factori de risc care vor avea ponderi diferite si vor 

conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5, in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat. 

 

A. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata  

 

Nr.Crt. Factor de risc Pondere 

1 Transa de plata 35 % 

2 Valoarea transei de plata 20% 

3 Avans acordat 25% 

4 Numarul dosarelor repartizate/ expert CI SLI 

OJFIR 

10% 

5 Numarul dosarelor repartizate/ expert CI SLI 

CRFIR 

10% 

 

B. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc 

 

Factor de risc Punctaj 

1. TRANSA DE PLATA (35%) 

 

Ultima transa 5 

Transa intermediara 3 

Prima transa 1 

2.VALOAREA TRANSEI DE PLATA (20%)  

 

Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului 5 

Valoarea transei este ≤ 60% si > 30% din valoarea proiectului 3 

Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului 1 
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3.AVANS ACORDAT (25%) 

Beneficiarul a primit avans 5 

Beneficiarul nu a primit avans  1 

4. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT CI SLI OJFIR 

(10%) 

 

> 10 dosare 5 

6 – 10 dosare 3 

≤ 5 dosare 1 

5. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT CI SLI CRFIR 

(10%) 

 

> 10 dosare 5 

6 – 10 dosare 3 

≤ 5 dosare 1 

 

Pentru factorii de risc 4 si 5, se va lua in calcul numarul dosarelor repartizate expertului CI 

SLI CRFIR/CI SLI OJFIR saptamanal.  

 

Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. Ulterior, se aplica ponderea aferenta fiecarui 

factor de risc. Pentru a cuantifica gradul de risc al proiectului, se va aduna punctajul obţinut 

pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. 

 

Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. Valoarea de 500 puncte corespunde unui 

risc maxim, iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. 

 

Dupa aplicarea factorilor de risc și calcularea riscului total pe fiecare DCP, seful SL DATLIN 

va transmite Directorului DATLIN, Situatia centralizată privind riscul total pe DCP în 

ordinea descrescătoare a acestuia, pentru stabilirea eșantionului. Pentru achiziții se vor lua in 

considerare aceiași factori de risc si se va aplica acelasi punctaj ca in cazul plăților. 

 

Primele 3,75-4% DCP (ca număr) vor fi incluse in eşantion. Daca in urma aplicării 

procentului de 3,75-4% la numărul de DCP nu se obţine o valoare întreaga, aceasta se va 

rotunji la valoarea superioara. 

 

Daca in urma selectarii Dosarelor Cererilor de Plata, exista Dosare Cereri de Plata care au 

acelasi punctaj, acestea vor fi departajate in functie de numarul transelor, fiind inclus in 

esantion beneficiarul care are esalonate mai putine transe de plata. 

 

Metoda aleatoare 

 

Dupa extragerea esantionului prin metoda analizei de risc si comunicarea esantionului catre 

sefii SLI CRFIR, in baza Centralizatoarelor certificatelor de plata transmise in vederea 

elaborării Solicitării de fonduri, Directorul DATLIN va extrage in mod aleator un procent 

intre 1 - 1,25% din certificatele de plata elaborate de către CRFIR aferente DCP pe fiecare 

masura. Pentru DCP alese in mod aleator, seful SL DATLIN va comunica esantionul sefului 

SLI CRFIR in vederea anularii certificatelor de plata si transmiterii documentatiei la SL 

DATLIN, după caz. 
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Prin urmare, având in vedere numărul dosarelor cererilor de plata stabilit conform celor 2 

metode, va rezulta conţinutul eşantionului. Seful SL DATLIN  va completa Centralizatorul 

Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion AP 5.2 pe care il va supune aprobarii. 

 

Dosarele cererilor de plata vor fi instrumentate in baza documentelor aflate la OJFIR/CRFIR 

si beneficiar. 

 

Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor, precum si în 

cazul existenţei unor sesizări şi nereguli constatate pe parcursul verificărilor realizate la 

diferite niveluri, precum şi din partea altor organe de control. Mentiunile privind modificarea 

procentului in baza caruia s-a stabilit esantionul, precum si motivele care au dus la aceasta 

modificare se precizeaza in Raportul AP 5.2. 

 

In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la 

cunoştinţa Directorilor Generali Adjuncti CRFIR si Directorilor OJFIR pentru remedierea 

problemelor semnalate. 

 

La finalizarea verificarii esantionului, se va intocmi de catre seful SL DATLIN si avizat de 

catre Directorul DATLIN, un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata pe baza 

de esantion AP 5.3, care se va prezenta in vederea aprobarii DGAILINA si Directorului 

General. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile lucratoare de la finalizarea verificarii 

dosarelor cererilor de plata incluse in esantionul dintr-o anumita luna. Raportul AP 5.3 va 

cuprinde si concluzii privind respectarea termenelor de verificare de catre expertii CI  SLI-

CRFIR. 

  

In plus, fata de Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion, Directorul DATLIN poate 

dispune verificarea unor Dosare Cereri de Plata, astfel incat toate dosarele cererilor de plata 

sa poata fi verificate in termenele mentionate in procedura. 

 

De asemenea, Directorul DATLIN si DGAILINA poate dispune suplimentarea esantionului 

cu Dosare cerere de plata care au fost autorizate la plata la nivelul SLI CRFIR in luna 

precedenta. 

 

Verificarea DCP de CI SLI OJFIR 

 

În cazul Măsurii 421, seful SL DATLIN primeste de la SLI CRFIR Dosarele Cererilor de 

Plata care au fost incluse in esantionul de control de la nivel central, însoţite de documentele 

intocmite de expertii CI SLI OJFIR/CI SLI CRFIR ca urmare a verificării acestora, in 

vederea completarii Fisei de verificare financiara a dosarului cererii de plata de SL DATLIN, 

AP 5.1.3. 

 

Expertii SL DATLIN vor completa Fisa de verificare financiara a dosarului cererii de plata de 

SL DATLIN AP 5.1.3, pe care o semnează, stampilează si o înaintează sefului SL DATLIN 

care o revizuieşte, pentru toate Dosarele Cererilor de Plata.  

 

Experţii SL DATLIN vor face evaluarea din punct de vedere financiar a Dosarului cererii de 

plata. Daca in urma verificării documentare, se constata o serie de neconcordante, seful SL 
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DATLIN stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare, fara a se depasi 

termenul de verificare prevazut in procedura. 

 

Daca se alege opţiunea solicitării de informaţii suplimentare se va utiliza pentru aceasta 

Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13, care va fi transmisa 

beneficiarului pe fax/ prin posta cu confirmare de primire astfel incat sa nu depaseasca 

termenul de verificare mentionat in procedura. Fisa de verificare AP 5.1.3 se va completa 

pentru acele puncte de verificare pentru care s-a considerat necesara solicitarea de informaţii 

suplimentare, după primirea informaţiilor suplimentare, precum si rubrica „Observatii” daca 

este cazul. 

 

Rezultatul verificării este consemnat in Secţiunea C a Fisei de verificare financiara a 

dosarului cererii de plata de SL DATLIN AP 5.1.3. Expertul SL DATLIN va mentiona 

cheltuielile eligibile admise de SL DATLIN, precum si cele respinse, precizand motivele 

respingerii. In caz de neeligibilitate motivaţia este menţionata in rubrica „Observaţii” din 

cadrul Fisei de verificare financiara a dosarului cererii de plata de SL DATLIN AP 5.1.3.  

 

De asemenea, expertii SL DATLIN vor completa Pista de buget in format electronic. Aceasta 

va fi printata la fiecare transa de plata, semnata dupa caz de expertul/ expertii SL DATLIN, 

revizuita de seful SL DATLIN si atasata la Dosarul administrativ.  

Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5.1.3, 

semnează aceasta fisa in spaţiul corespunzător după care o transmite pentru verificare unui alt 

expert nominalizat de seful serviciului. Cel de-al doilea expert verifica si semnează Fisa de 

verificare AP 5.1.3. După ce Fisa de verificare AP 5.1.3 este întocmita de către Expertul 1 si 

verificata de către Expertul 2, Seful SL DATLIN verifica daca toate rubricile sunt completate 

de către ambii experţi si de asemenea, verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii 

de plata. In cazul in care concluziile experţilor asupra verificării sunt diferite, seful SL 

DATLIN va relua verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala si motivand 

aceasta decizie la rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 

 

In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre SL DATLIN, expertii vor 

mentiona la rubrica „Rezultatul verificarii” concluzia privind eligibilitatea dosarului cererii 

de plata. Ca urmare, exista doua tipuri de concluzii: 

a. In cazul in care concluzia SL DATLIN indica eligibilitatea cererii de plata, experţii 

SL DATLIN vor intocmi Certificatul de Plata AP 4.1 care va fi revizuit de seful SL 

DATLIN si aprobat de Directorul DATLIN. In acest caz, se vor aplica etapele AP3 si 

AP4 in ceea ce priveşte elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata; 

b. In cazul in care concluzia SL DATLIN indica neeligibilitatea cererii de plata, 

beneficiarul va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 

1.7. Seful SLI din cadrul Centrului Regional implicat in verificarea dosarului cererii 

de plata va primi o copie a acestui document scanat, in format electronic in retea/fax, 

iar acesta va trimite o copie a Formularului AP 1.7 si sefului SLI OJFIR. Seful SL 

DATLIN va transmite in aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din 

cadrul SCP-DECPFE o copie a formularului AP 1.7, in vederea inregistrarii in 

sistemul contabil. 

 

Dupa finalizarea verificarii DCP la nivel central, respectiv, dupa transmiterea de catre SLI 

CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platilor si dupa caz, solutionarea 
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contestatiei depusa de beneficiar, expertul SL DATLIN va retransmite DCP impreuna cu 

dosarele de achizitie si documentele intocmite de expertii CI SLI OJFIR si la SLI – CRFIR. 

 

Termenul necesar instrumentarii DCP este de maxim 8 zile lucratoare, ceea ce presupune 

transmiterea si primirea informatiilor suplimentare (daca este cazul). 

 

Seful SL DATLIN va certifica prin semnatura in Formularul AP 5.1.3 ca sunt respectate toate 

termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SL DATLIN in verificarea 

respectivului dosar cerere de plata. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii 

SL DATLIN implicati in verificarea respectivului dosar cerere de plata nu au participat in 

verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare. 

 

Pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata in cazul beneficiarilor publici 

 

Beneficiarii publici pot depune ultima cerere de plata fara a avea atasate documentele de plata 

si extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului pentru facturile care fac obiectul ultimei 

transe.  

 

Dupa finalizarea verificarii acestor Dosare cereri de plata se completeaza in Sectiunea C din 

Formularul AP 5.1.3 – Fisa de verificare a DCP de SL DATLIN valorile solicitate, admise si 

respinse la plata pentru TVA. Totalul cheltuielilor eligibile cu TVA va fi autorizat la plata 

prin elaborarea documentelor aferente. 

 

Expertii SL DATLIN vor transmite sefului SLI CRFIR, in aceeasi zi, Notificarea catre 

CRFIR cu privire la plata autorizata AP 9.1.  

Pentru DCP incluse in esation, seful SL DATLIN va primi scanat, de la seful SLI CRFIR 

Formularul AP 1.2 - Declaratia de cheltuieli si Sectiunea C a Formularului AP 2.1.2, pe care 

le va repartiza expertului verificator. 

 

In cazul neprezentarii, in termenul de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii Formularului 

AP 9.2,  de catre beneficiar a documentatiei, precum si in cazul in care beneficiarul a depus 

documentatia ulterior termenului mentionat anterior, seful SL DATLIN primeste de la seful 

SLI CRFIR un centralizator al beneficiarilor aflati in aceste cazuri. Seful SL DATLIN va 

intocmi, conform Formularelor F5 a) si b), adrese catre MFP, in vederea aplicarii/ incetarii 

unor restrictii pentru nerespectarea prevederilor OUG nr 74/ 2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

In prima zi lucratoare a saptamanii pentru saptamana precedenta, seful SL DATLIN va primi 

de la seful SLI CRFIR, stadiul beneficiarilor care au primit TVA conform prevederilor art 18
1
 

din OUG nr 74/ 2009. 

 

Pentru Masura 421 

Fisa de verificare financiara a dosarului cererii de plata de SL DATLIN AP 5.1.3 este 

alcătuita din următoarele secţiuni: 

- Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul 

administrativ; 

- Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*; 
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- Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*; 

- Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*; 

- Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. 

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate 

 

Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul 

administrativ 

 

 Fisa de verificare a DCP de SLI CRFIR AP 2.1 – M 421 este completata corect, 

semnata, stampilata de expertul CI SLI CRFIR si revizuita de seful SLI CRFIR. 

 Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 - M 421 este completata si semnata de 

expertii CI SLI OJFIR si seful SLI OJFIR, precum si de beneficiar si are marcata 

optiunea „conforma”. 

 Raportul intermediar de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este 

avizat de Directorul OJFIR. Raportul intermediar de activitate se prezinta la prima 

cerere de plata, precum si la cererile intermediare de plata, cu exceptia ultimei cereri 

de plata. 

 Raportul final de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este avizat 

de Directorul OJFIR. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.  

 Lista de verificare pentru avizarea Raportului intermediar/final de activitate este 

completata, datata si semnata de expertii CI SLI OJFIR/SL DATLIN, verificata de 

seful SLI OJFIR/SL DATLIN si avizata de Directorul OJFIR/DATLIN. 

 Pista de buget PB M21 este completata, semnata si datata de expertii CI SLI OJFIR si 

sefii SLI OJFIR si SLI CRFIR 

 Pista de audit AP 12.1 M421 este completata, datata si semnata de expertii CI si sefii 

SLI OJFIR si SLI CRFIR 

 Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii CI 

SLI OJFIR si CI SLI CRFIR. 

 Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate 

de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla 

documentele din Dosarul Cererii de Plata. Pe fiecare pagina apare mentiunea 

”conform cu originalul” si ”Program FEADR”. 

 Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar. 

o Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si 

conform Declaratiei de esalonare a platilor 
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o Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea 

Raportului Intermediar (dacă e cazul)/Final de Activitate. In cazul in care 

documentul mentionat mai sus nu este aprobat, DCP se declara „neconform”, 

o Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, trebuie sa fie 

completata, datata, semnata si stampilata de banca/trezoreria beneficiarului 

finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului 

 

 Raportul de asigurare este completat, semnat si stampilat de auditorul care l-a 

intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  

 

Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de finantare 

în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului internaţional 

privind misiunile de asigurare ISAE 3000 – “Misiunile de asigurare altele decât auditurile 

sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. 

Auditorul trebuie să ofere asigurarea asupra faptului că toate cheltuielile aferente realizarii 

activitatilor care fac obiectul Contractului de finantare şi care au fost menţionate în Raportul 

intermediar/final de activitate, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate 

corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale. 

In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze: 

-cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar care au fost corect înregistrate în contabilitatea 

acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si care este 

menţionata în Raportul intermediar/final de activitate; 

-cheltuielile efectuate si platite conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul de 

finantare; 

-activităţile care fac obiectul Contractului de finantare si al Raportului intermediar/final de 

activitate  

-documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc) în baza cărora au 

fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  

 Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarul 

proiectului (pentru cheltuielile externalizate).  

 

In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise serviciile prestate (de ex: consultanta, livrare 

bunuri etc). Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi, documente de plata si 

documente care atesta plata.  

 

 Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie 

completate, datate, semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii 

(pentru cheltuielile externalizate). 

  Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de 

furnizorul de   servicii si beneficiar. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele 
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financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare (pentru 

cheltuielile externalizate). 

 Bunurile/serviciile facturate si solicitate la plata corespund cu cele prevazute in 

contractul de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire, receptie si 

punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate) 

 Cantitatile si preturile bunurilor/serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare 

si contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate) 

  Documentele justificative atasate la Raportul de asigurare (facturi, ordine de plata, 

chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie 

emise pentru beneficiarul finantarii (pentru cheltuielile neexternalizate). Pentru 

cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar, acolo unde cazul (de 

Ex: pentru cheltuielile privind inchirierea de spatii, consumabilele, cazarea, masa, 

transportul rutier/feroviar) 

 Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul 

de asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul 

aditional 

 Valoarea solicitata la plata se incadreaza in capitolele din bugetul proiectului si 

corespunde valorii mentionata in Raportul de asigurare. Cheltuielile care depasesc 

valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar. 

 Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, 

semnata si stampilata de beneficiar 

 Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt 

datate, semnate si stampilate de emitent 

 

Sectiunea B1 – Verificarea facturilor 

 

Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:  

- pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR”, “conform cu originalul”, 

stampila expertilor CI SLI OJFIR. Stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de 

beneficiar pe originalul facturii, iar „conform cu originalul” pe copia facturii;  

- are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in 

conformitate cu acestea; 

- toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar, 

verificarea totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole); 

- cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – 

AP1.2; 
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- valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de 

bunuri/ servicii 

- valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul 

financiar de servicii aferent transei; 

- data inscrisa pe factura nu este anterioara: 

- datei semnarii contractului de finantare cu AFIR; 

- datei semnarii contractelor de achizitii; 

- numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia 

de cheltuieli – AP1.2; 

- numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia 

de cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii; 

- numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de 

plata; 

- au mentionate numarul, data si/sau obiectul contractului de achizitii pentru 

servicii/bunuri in baza carora au fost emise; 

- in cazul achizitiilor de bunuri din import direct de la furnizor, valoarea in euro din 

factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia 

vamala la data inregistrarii in vama; 

- pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita 

de Declaratia vamala. 

- Daca intr-o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii, se va 

specifica detaliat, valoarea aferenta fiecarei categorii de cheltuieli. Daca nu a fost 

specificat pe factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, 

care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata si 

stampilata de emitentul facturii, precum si de beneficiar.   

 

In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata, 

valoarea TVA-ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile in care 

TVA-ul se achita cu documente de plata distincte. 

 

In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul de 

referinta leu/euro de la data efectuarii platii, iar echivalentul in Euro depaseste valoarea 

contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata. 

 

Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata 

 

Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
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- pe copia documentului de plata trebuie sa apara mentiunile „Program FEADR” si 

“conform cu originalul”, stampilele expertilor CI SLI OJFIR. Stampila „Program 

FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata, iar 

„conform cu originalul” pe copia documentului de plata; 

- datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 coincid cu tipul si 

numarul documentului de plata; 

- data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de 

plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata; 

- confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar; 

- sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii; 

- au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului; 

- platitorul inscris in documentul de plata este beneficiarul care a solicitat cererea de 

plata; 

- beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) 

este furnizorul din factura; 

- are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita; 

- contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii; 

- CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele 

furnizorului, fara sa fie girate catre terti. 

 

In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa 

prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa fie stampilate 

si semnate de banca. 

In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata 

beneficiarul sa ataseze copiile documentelor solicitate de banca pentru transferul sumelor 

respective (conform contractului de credit). 

Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in 

documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se 

achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din 

factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. 

 

Documentele de plata aferente platilor electronice nu sunt semnate si stampilate de 

beneficiarul proiectului si banca. 

 

Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont 

 

Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

- pe copia documentului care atesta plata sa apara mentiunile „Program FEADR” si 

„Conform cu originalul”, ştampilele expertilor CI SLI OJFIR, si a beneficiarului; 
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stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul extrasului de 

cont, iar „conform cu originalul” pe copia acestuia 

- sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii 

- sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta 

- atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente 

- numele beneficiarului din extrasul de cont sa corespunda cu numele furnizorului din 

factura 

- numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de 

la banca 

- pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de 

plata 

- plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de 

cont 

 

Sectiunea C - Cheltuieli eligibile constatate 

 

Expertul SL DATLIN va mentiona la aceasta sectiune toate cheltuielile solicitate la plata de 

beneficiar, cheltuielile eligibile constatate de SL DATLIN, precum si cele respinse, precizand 

motivele repingerii. 
 

Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata  
 

In cazul in care beneficiarul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu suma 

autorizata la o transa de plata de catre Compartimentul Implementare SLI - OJFIR/  

Compartimentul Implementare SLI - CRFIR si depune o contestatie, aceasta va fi 

instrumentata de catre expertii din cadrul SL -DATLIN in maxim 30 zile calendaristice de la 

data inregistrarii contestatiei la AFIR.  

 

Daca numarul contestatiilor de analizat la nivel SL - DATLIN este mare sau perioada de 

rezolvare a contestatiilor se suprapune cu perioada de verificare pe esantion, rezolvarea 

acestora se va putea realiza si la nivelul SLI-CRFIR, altul decat cel care a efectuat autorizarea 

platii, in baza unei note avizate de Directorul DATLIN si aprobata de Directorul General 

Adjunct ILINA si Directorul General AFIR. 

 

Pentru analiza contestatiilor,  entitatea responsabilă  (CI – SLI – CRFIR) elaboreaza 

Formularul AP 5.1.4 – ”Fisa de verificare a contestatiei aferente dosarului cererii de plata de, 

pe care il semnează, stampilează si il înaintează sefului SLI – CRFIR, care il revizuieşte.  

 

Formularul A.P.5.1.4 se transmite la SL –DATLIN, cu o copie a contestaţiei şi a 

documentelor justificative aferente acesteia, dacă este cazul, precum si adresa de raspuns 

catre contestatar. Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse este de 30 zile 

calendaristice. 
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Pentru dosarele cererilor de plata, verificate de catre SL – DATLIN, in baza esantionul 

stabilit la nivel central, contestatiile depuse pentru aceste DCP-uri, vor fi verificate numai de 

catre SL – DATLIN , completind Formularul AP 5.1.4 – Fisa de verificare a contestatiei 

aferente dosarului cererii de plata de SL – DATLIN , pe care il semnează, stampilează si il 

înaintează sefului SL  – DATLIN, care il revizuieşte. SL – DATLIN pentru contestatiile 

verificate la nivel central, va instiinta  CRFIR-ul care a instrumentat in prima etapa 

autorizarea platilor, iar acesta va informa contestatarul.  

 

Daca in urma reverificarii dosarelor cererilor de plata reiese faptul ca beneficiarul mai are 

dreptul la o plata suplimentara, inclusiv pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri 

conform art 30 din Reg 65/ 2011, se intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul 

CRFIR/DATLIN prin care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru 

diferenta rezultata in urma reverificarii. Noul certificat va avea codul cererii de plata pentru 

care s-a efectuat ultima plata. 

 

 
 

 

10. Etapa AP 6 – Transmiterea de catre SL –DATLIN a formularului AP 6.2, la 

SMER – DCP, in vederea solicitarii fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR 

 

Lunar, in primele sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale 

lunii, seful SL DATLIN elaboreaza formularul de Solicitare de fonduri pentru finantarea 

proiectelor AP 6.2 catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza sumelor 

autorizate prin Certificatele de Plata AP 4.1 si Fisele de recuperare a debitelor AP 3.2 (in 

cazul in care beneficiarul are debite) ce urmeaza a fi platite beneficiarilor Sub-masurii 431.2, 

421 si 41 (servicii), in luna curenta. 

 

Centralizatoarele de Plata AP 4.1 si Fisele de recuperare a debitelor AP 3.2, sunt primite in 

vederea centralizarii lor, de la Compartimentul Implementare – SLI – CRFIR  si pentru 

Dosarele Cererilor de Plata verificate pe esantion, de la SL – DATLIN. 

 

In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009, seful SL- DATLIN elaboreaza lunar, in 

primele sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii, 

formularul AP 6.2 – „Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor pentru finantarea de 

la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR”. 

 

 

De asemenea, Seful SL - DATLIN întocmeşte, iar Directorul DATLIN verifica 

Centralizatorul certificatelor de plata AP 6.1. In Centralizatorul AP 6.1, anexa la Solicitarea 

de fonduri, seful SL-DATLIN va inscrie certificatele de plata in ordinea emiterii acestora de 

fiecare CRFIR, iar la final vor fi inscrise Certificatele de Plata elaborate in cadrul SL-

DATLIN, pentru cele verificate pe esantion. Acesta este trimis împreuna cu originalele 

certificatelor de plata si anexelor, ordonanţărilor de plata, fiselor de verificare a debitelor, 



 

 119 

fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de 

plata, precum si copiile cererilor de plata (doar pentru DCP incluse in esantionul de la nivel 

central) către SCP-DECPFE in următoarea zi de la transmiterea Solicitarii de fonduri de catre 

SMER – DCP.  

 

Sefii SLI-CRFIR transmit catre expertul contabil din cadrul CRFIR originalele certificatelor 

de plata si anexelor, ordonanţărilor de plata, fiselor de verificare a debitelor, fiselor de 

recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata, 

precum si copiile cererilor de plata. 

 

Solicitarea de fonduri este inregistrata in Registrul fondurilor solicitate R6 pentru a tine o 

evidenta la zi a acestora. In cazul decontarii TVA-ului de la bugetul de stat conform 

prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 se va 

intocmi un Registru al fondurilor solicitate R6, distinct. 

 

O copie a fiecarui document mai sus amintit ramane in cadrul SL – DATLIN. 

 

In ziua urmatoare transmiterii Solicitarii de fonduri la SMER - DCP, seful SL - DATLIN 

transmite in format electronic sefilor SLI-CRFIR, Centralizatorul certificatelor de plata AP 

6.1, in vederea completarii Notificarilor catre beneficiari cu sumele in euro. 

 

11. Primirea Notificărilor cu privire la  transferul fondurilor in contul AFIR 

 

 

SL -DATLIN va primi o copie a extrasului de cont de la SEP-DECPFE prin care se va 

confirma alimentarea Contului de plati FEADR. 

 

 

12. Etapa AP8: Primirea extrasului de cont de la SEP-DECPFE 

 

După primirea extrasului de cont, de la SEP-DECPFE, care confirma creditarea contului de 

plaţi FEADR cu fondurile primite de la DGBFFE din cadrul MADR, datele din extrasul de 

cont se vor înregistra in Registrul Fondurilor Solicitate R6, de seful SL – DATLIN, cu suma 

aferenta masurilor pentru care s-a facut solicitarea de fonduri, la nivelul SL - DATLIN. 

  

Ordonanţările de plata AP 4.2, in original vor fi transmise de SCP-DECPFE dupa semnarea 

lor de Ordonatorul de credite la SEP-DECPFE. In cazul in care SEP-DECPFE constata 

neconcordante privind datele inscrise in Ordonanţarea de plata, instiinteaza SLI-CRFIR/ SL-

DATLIN despre acest lucru. 

 

SLI-CRFIR/SL-DATLIN reface aceste documente si le returnează SEP-DECPFE. Seful SLI-

CRFIR va transmite la SEP-DECPFE documentele refacute scanate si prin posta rapida, in 

original in vederea incadrarii in termenul de 5 zile pentru efectuarea platii. 

 

Daca valoarea extrasului de cont este mai mica decât valoarea fondurilor solicitate (aferente 

masurilor pentru care s-a facut solicitare de fonduri la nivelul SL – DATLIN), seful SL – 

DATLIN verifica sumele autorizate si data înregistrării in Registrul Certificatelor de Plata R4 

a dosarelor cererilor de plata incluse in Solicitarea de fonduri. Vor intra la plata, certificatele 

de plata aferente dosarelor cererilor de plata, in ordinea înregistrării acestora in Registrul 
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Certificatelor de Plata R4. Seful SL – DATLIN va anula certificatele de plata pana la limita 

fondurilor primite. Certificatele anulate vor fi incluse in următoarea Solicitare de fonduri. 

 

13. Etapa AP9: Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii 

 

Dupa efectuarea platii, SL - DATLIN va transmite la SLI-CRFIR, Notificarea catre CRFIR 

cu privire la plata autorizata AP 9.1, insotita de Pista de buget si sectiunea C de unde se vor 

mentiona cheltuielile autorizate la plata, cheltuielile respinse si motivul respingerii pentru 

dosarele cererilor de plata autorizate la nivel central.  

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SL - DATLIN elaboreaza o 

Notificare catre CRFIR cu privire la plata autorizata AP 9.1 pentru finantarea de la bugetul de 

stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. De asemenea, expertii vor atasa Sectiunea C si pista 

de buget. In cazul decontarii TVA-ului la ultima cerere de plata pentru beneficiarii publici, 

conform prevederilor art 18
1
 din OUG 74/ 2009, Notificarea catre CRFIR cu privire la plata 

autorizata AP 9.1 se transmite de SL-DATLIN la SLI-CRFIR in aceeasi zi in care a fost 

efectuata plata catre beneficiari. 

 

Dupa primirea: 

- de la SL - DATLIN a Notificarii catre CRFIR cu privire la plata autorizata AP 9.1 

pentru dosarele cererilor de plata verificate de expertii SL - DATLIN; 

- de la SEP-DECPFE a formularului de Confirmare a platii EP 1.4. 

 

Expertul Compartimentului Implementare SLI  - CRFIR va intocmi Notificarea beneficiarului 

cu privire la confirmarea platii AP 9.2, care este revizuita de seful SLI-CRFIR si aprobata de 

Directorul General Adjunct CRFIR.  

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SLI-CRFIR elaboreaza o 

Notificare a beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2 pentru finantarea de la 

bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR.  

 

In cazul in care la intocmirea Notificarii se constata neconcordante intre datele mentionate in 

formularul de Confirmare a platii EP 1.4 si cele din Notificarea catre CRFIR cu privire la 

plata autorizata AP 9.1 elaborata de expertii SL - DATLIN/ Certificatul de plata elaborat de 

expertii SLI-CRFIR, se solicita clarificari expertilor care au elaborat documentele respective, 

in aceeasi zi. 

 

Notificarea AP 9.2 va fi transmisa beneficiarului in aceeasi zi in care s-a primit de la SEP-

DECPFE Confirmarea de plata. In cazul decontarii TVA-ului la ultima cerere de plata pentru 

beneficiarii publici, conform prevederilor art 18
1
 din OUG 74/ 2009, SLI-CRFIR transmite 

beneficiarilor si Compartimentului Implementare SLI - OJFIR (in copie), in ziua urmatoare 

celei in care a fost efectuata plata catre acestia, Notificarea beneficiarului cu privire la 

confirmarea platii AP 9.2.  

 

O copie a Notificarii AP 9.2, insotita de Pista de buget si Sectiunea C va fi transmisa de SLI-

CRFIR la SLI – OJFIR.   
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Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2 va fi inregistrata in Registrul 

de corespondenta R1. 

 

Notificarea AP 9.2 se intocmeste pentru toate transele de plata, iar la ultima transa de plata 

expertul Compartimentului Implementare SLI - CRFIR va transmite beneficiarului si 

formularul Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13.1. 

 

Deasemenea, dupa efectuarea platilor, seful SLI – CRFIR / DATLIN primeste de la expertul 

contabil din cadrul CRFIR/ SCP-DECPFE copiile certificatelor de plata si anexelor, 

ordonantarilor de plata, precum si originalele fiselor de verificare a debitelor, fiselor de 

recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata, In cazul 

anularii documentelor aferente autorizarii platii, seful SLI-CRFIR/ DATLIN primeste de la 

expertul contabil din cadrul CRFIR/ SCP-DECPFE copiile Notei de anulare si certificatelor 

de plata stornate, precum si originalele anexelor la certificatele de plata, ordonantarilor de 

plata, fiselor de verificare a debitelor, fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul) si fiselor 

de verificare a dosarelor cererii de plata. 

 

 

14. Etapa AP10: Transferul de la AFIR la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor 

neutilizate 

 

Dupa efectuarea platilor, SL - DATLIN primeste de la SEP-DECPFE, o copie a  extrasului de 

cont de plati FEADR avizata si semnata de seful SEP-DECPFE, precum si Borderoul 

ordinelor de plata EP 0.2 insotite de adresa de inaintare.  

 

Pot apare doua situatii: 

 Soldul este zero. In acest caz, extrasul de cont se inregistreaza in Registrul fondurilor 

solicitate R6 de seful SL - DATLIN. 

 Soldul este mai mare ca zero. In acest caz, se intocmeste Ordonantarea de plata pentru 

fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat AP 4.2, care se 

transmite la SCP-DECPFE. Dupa transferul fondurilor neutilizate, seful SL-DATLIN 

primeste de la SEP-DECPFE o copie a extrasului de cont cu sold zero insotit de adresa de 

inaintare, a carei data se inregistreaza de acesta in Registrul fondurilor solicitate R6, 

coloana 11.  

 

Daca băncile beneficiarilor returneaza unele sume în contul de plăţi FEADR (ca urmare a 

detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont, 

denumire beneficiar etc), Institutia bancara/ Trezoreria eliberează SEP-DECPFE extrasul de 

cont referitor la respectiva operaţiune, in ziua lucrătoare imediat următoare zilei recreditării 

contului de plăţi FEADR. SEP-DECPFE informează SL-DATLIN in dimineaţa zilei 

lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului de plăţi FEADR. Pentru certificatele 

de plata elaborate de SLI-CRFIR, seful SL-DATLIN va comunica acest lucru sefului SLI-

CRFIR in vederea luarii unei decizii privind reefectuarea transferului catre beneficiar. Pentru 

certfiicatele de plata elaborate de SL-DATLIN, seful SL-DATLIN va lua decizia privind 

reefectuarea transferului către beneficiar.  

 



 

 122 

a. In cazul în care seful SLI-CRFIR/ SL-DATLIN decide că transferul către beneficiar 

nu trebuie reefectuat, Certificatul de plata AP 4.1 se va anula, cu menţiunea ANULAT, si se 

va înregistra in Registrul certificatelor de plata R4 urmând a se reîntocmi in luna următoare 

de expertul Compartimentului Implementare - SLI- CRFIR/ SL-DATLIN care l-a elaborat. 

Pentru certificatele de plata elaborate de SLI-CRFIR, seful SLI-CRFIR comunica aceasta 

decizie sefului SL-DATLIN, iar acesta comunica decizia in aceeaşi zi SEP-DECPFE. Pentru 

certificatele de plata elaborate de SL-DATLIN, seful SL-DATLIN comunica aceasta decizie 

in aceeaşi zi SEP-DECPFE. 

 

SEP-DECPFE emite ordinele de plata pentru contul MADR pentru returnarea fondurilor 

neutilizate.  

 

Seful SL-DATLIN va primi Extrasul de cont cu sold zero care se inregistreaza de acesta in 

Registrul fondurilor solicitate R6. 

 

b. În cazul în care SLI-CRFIR/ SL-DATLIN decide reefectuarea transferului, expertii 

vor reface doar Ordonantarea de plata AP 4.2. Noua Ordonantare de plata va avea acelasi 

numar cu cea anulata cu mentiunea „bis” si data din ziua elaborarii (Ex: CR – 1/1bis-

01.04.2010). Expertii SLI-CRFIR/ SL - DATLIN vor mentiona acest lucru in coloana 15 din 

Registrul Certificatelor de Plata R4. Pentru certificatele de plata elaborate de SLI-CRFIR, 

seful SLI-CRFIR comunica aceasta decizie sefului SL-DATLIN, iar acesta comunica decizia 

in aceeaşi zi SEP-DECPFE. Pentru certificatele de plata elaborate de SL-DATLIN, seful SL-

DATLIN comunica aceasta decizie in aceeaşi zi SEP-DECPFE. Seful SLI-CRFIR/ SL-

DATLIN va transmite Ordonantarea de plata AP 4.2 refacuta in ziua comunicarii. Seful SLI-

CRFIR va transmite documentele elaborate la nivel regional scanat la SEP-DECPFE, iar 

ulterior prin posta rapida, documentele in original.  

 

După primirea de la SEP-DECPFE a copiei ultimului extras de cont cu soldul zero insotit de 

adresa de inaintare,seful SL-DATLIN înregistrează extrasul de cont in Registrul fondurilor 

solicitate R6.   

 

Ordonantarile de plata pentru fondurile neutilizate aferenta FEADR se inregistreaza de seful 

SL-DATLIN in Registrul fondurilor solicitate R6. Ordonantarile de plata au acelasi numar cu 

solicitarea de fonduri pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate. 

 

 

15. Etapa AP11: Reconcilierea platilor 
 

Pentru fiecare sesiune de plata, in maxim 30 de zile de la primirea de la SEP-DECPFE a 

extrasului de cont, Seful SL-DATLIN întocmeşte Reconcilierea  plaţilor AP 11.1 cu SCP-

DECPFE si SEP-DECPFE. Dupa revizuirea de catre Directorul DATLIN, aceasta se 

transmite DECPFE in vederea completarii. Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat 

conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 

2009 seful SL DATLIN intocmeste o Reconciliere a platilor AP 11.1 disctincta. 

 

In penultima zi lucrătoare a lunii curente/ ultima zi lucratoare a zilei de 1 ianuarie a anului in 

care se autorizeaza plata se realizează Reconcilierea cursului EUR/LEU (sectiunea de 

Formulare Efectuare Plati) cu SCP-DECPFE si SEP-DECPFE.  
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In cadrul acestor reconcilieri, Seful SL - DATLIN verifica daca valorile cuprinse in aceste 

formulare coincid cu cele primite de la SCP-DECPFE si SEP-DECPFE. In situaţia unor 

neconcordante a sumelor totale, se va trece la verificarea in detaliu pentru rectificarea 

greşelilor. 

 

 

16. Etapa AP12: Completarea pistei de audit 

 

Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la Compartimentul Implementare SLI - 

OJFIR, se întocmeşte Pista de audit AP 12.1. Acest document însoţeşte Cererea de plata pe 

tot parcursul procesării ei, de la depunerea ei până la contabilizarea plaţii. Acest formular 

conţine toate activităţile desfăşurate in procesarea Cererii de plata, ordonate cronologic, 

împreuna cu documentele elaborate in acest proces, precum si persoanele care au desfăşurat 

aceste activităţi. 

 

Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către beneficiari va 

exista o Pista de audit care va conţine si numărul unic de înregistrare in contabilizarea sumei, 

reprezentând plata. 

 

Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare 

a cererii de plata, la data la care au făcut aceste activităţi. Pista de audit va fi verificata de 

seful de serviciu daca a fost completata corect. 

 

Pista de audit va fi atasata la Dosarul administrativ al PAT de catre expertii Compartimentul 

Implementare SLI – OJFIR/CRFIR. Dosarul administrativ al PAT va fi deschis de expertii 

Compartimentul Implementare SLI – OJFIR. 

 

17. Etapa AP13: Finalizarea proiectului 
 

Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor de finanţare si dezangajarea 

sumelor rezultate ca urmare a diferenţelor intre valoarea contractului de finanţare si valorile 

autorizate si plătite, este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile 

de către Agentiapentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

 

Expertul Compartimentul Implementare SLI – CRFIR va transmite beneficiarilor cărora li s-a 

rambursat ultima transa de plata, in ziua imediat următoare primirii de la SEP-DECPFE a 

formularului de Confirmare a plaţii, Notificarea beneficiarului asupra plaţilor efectuate AP 

13.1. Acesta va fi transmis pe fax/ posta cu confirmare de primire. 

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SLI-CRFIR vor elabora o 

Notificare a beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13.1 pentru finantarea de la bugetul de 

stat a TVA aferenta proiectelor FEADR, care va fi transmisa pe fax/ posta cu confirmare de 

primire. 

 

Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări beneficiarul nu contesta 

rezultatul verificării cererilor de plata, SLI - CRFIR va informa, in scris prin formularul 

Borderou de transmitere a Notificărilor asupra plaţilor efectuate AP 13.2, DATLIN asupra 

faptului ca, beneficiarul nu a contestat cheltuielile declarate neeligibile la verificarea 

dosarelor cererilor de plata. 
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Expertul Compartimentul Implementare SLI - CRFIR va întocmi săptămânal un Borderou de 

transmitere a Notificărilor beneficiarului asupra plaţilor efectuate AP 13.2. In fiecare zi de 

vineri din săptămână, expertul SLI-CRFIR va transmite la DATLIN acest borderou însoţit de 

copiile Notificarilor asupra platilor efectuate AP 13.1, copiile Confirmarilor de primire, 

precum si adresele beneficiarilor (contestaţiile) pentru dosarele cererilor de plata verificate. O 

copie a acestui Borderou se transmite la Compartimentul Evaluare – SLI - CRFIR. 

 

Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si a 

Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertul SLI-CRFIR va intocmi 

saptamanal un Borderou de transmitere a Notificărilor beneficiarului asupra plaţilor efectuate 

AP 13.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR, care va fi 

transmis la DATLIN in fiecare zi de vineri, însoţit de copiile Notificarilor asupra platilor 

efectuate AP 13.1, copiile Confirmarilor de primire, precum si adresele beneficiarilor 

(contestaţiile) numai pentru dosarele cererilor de plata verificate pe eşantion. 

 

Dupa primirea Notificarii AP 13.1, in cazul in care beneficiarul nu e de acord cu suma totala 

autorizata la plata sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o 

contestatie la CRFIR-ul de care apartine. Contestatia va fi instrumentata de catre expertii din 

cadrul SL-DATLIN  in maxim 30 zile calendaristice. Daca in urma reverificarii dosarului 

cererii de plata reiese faptul ca beneficiarul mai are dreptul la o plata suplimentara, inclusiv 

pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 30 din Regulamentul 65/ 2011, se 

intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DATLIN prin care se solicita aprobarea 

intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii. Noul 

certificat va avea codul cererii de plata pentru care s-a efectuat ultima plata. Daca se 

considera necesar, pentru reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile 

implicate in verificarea dosarului cererii de plata de la nivel judetean si regional. 

 

Dupa solutionarea unei contestatii, expertul SLI-CRFIR trebuie sa transmita beneficiarului/ 

furnizorului o noua Notificare a beneficiarului asupra plaţilor efectuate AP 13.1.  

 

Lunar, seful SL-DATLIN va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pentru toate 

masurile administare la nivelul SL – DATLIN , pe care o va supune aprobarii Directorului 

General - AFIR. Nota va fi semnata de seful SL-DATLIN, Directorul DATLIN si 

DGAILINA. La Nota se vor anexa Centralizatorul proiectelor finalizate, care va cuprinde: 

codul contractului, denumirea beneficiarului, judetul, CRFIR-ul de care apartine si data 

confirmarii de primire. In lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii, petitii, memorii 

justificative sau alte sesizari care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat. In 

prealabil intocmirii Notei cu privire la proiectele finalizate, seful SL-DATLIN va transmite la 

DJ, DCA, / SAT - MADR, lista acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din 

aceste proiecte exista litigii pe rolul instantelor judecatoresti/ au acte aditionale in curs de 

evaluare/ au sesizari in curs de evaluare etc. 

 

Seful SL-DATLIN transmite copiile Notei cu privire la proiectele finalizate, a 

Centralizatorului proiectelor finalizate, a Adreselor DCA si DJ, precum si a formularelor AP 

13.1 catre SCP-DECPFE, mai putin contestatiile depuse de catre beneficiar. De asemenea, 

Nota va fi transmisa  pe fax/ scanat la CRFIR-uri si OJFIR-uri. 
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18. Etapa AP14: Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata 

 

După finalizare, dosarele cererilor de plata vor fi arhivate, conform capitolului 6 din 

Manualul de proceduri de arhivare alAFIR.  

 

Expertul va preda documentele la arhiva pe baza unui Proces verbal de predare-primire si 

inventar (vezi capitolul 6 – Documente din cadrul Manualului de arhivare al AFIR M02-06). 

 

Documentele vor fi păstrate de AFIR pana la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a 

fost efectuata ultima plata către beneficiar. 

 

 

SECȚIUNEA III: ACHIZIȚII 

 

Fluxul documentelor specifice activitatii de achizitii . 

 Documente intrate la Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR: 

 Formularele S1, P1, care se ataseaza documentele specifice  procedurilor de achizitii 

servicii si furnizare de produse. Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile; 

 Documente iesite: 

 Formularele S2, P2  emise de Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR insotite 

de listele de verificare specifice fiecarei etape si proceduri de atribuire care se trimit 

beneficiarului de fonduri nerambursabile; 

 Formularele S3, P3, care se emit de Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR 

pentru fiecare proiect si se transmite direct beneficiarului la finalizarea procedurii de 

atribuire.  

 Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.7. 

Toate etapele procedurale sunt inregistrate consecutiv in „Pista de audit". Fiecare expert care 

a intocmit/completat documentele aferente unei etape completeaza rubrica respectiva si 

semneaza. In mod corespunzator, persoana care a  efectuat verificarea semneaza formularele 

sus mentionate. 

Completarea fiecarei etape se face de catre expertul si seful de servici, implicati in verificarea 

proiectului, dupa incheierea verificarii etapei de catre sef. 

Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRFIR. Formularul „Pista de audit” 

se completeaza pentru achizitiile  aferente fiecarui proiect de catre CRFIR.  

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor 

Autoritatea contractanta transmite fiecare document al procedurii de atribuire 

(anunturile/invitatiile, documentatia de atribuire inclusiv clarificari daca este cazul, comisia 

de evaluare, dosarul de evaluare inclusiv clarificari daca este cazul, modelul de contract cu 

anexele sale propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul contractul 

semnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie in cazul in care este obligatorie si 

eventual Raportul de control al ANRMAP) intr-un exemplar (copie) la Compartimentul 

Implementare SLI - CRFIR.  
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Fiecare documentatie depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare 

pagina va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va face 

precizarea “Conform cu originalul”.  

Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul 

Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR in Registrul de inregistrare. In conformitate cu 

principiul „patru ochi” un expert efectueaza prima verificare, iar Seful SLI - CRFIR 

efectueaza a doua verificare. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 10 

zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-

1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.7  in functie de stadiul procedurii de atribuire. 

Dupa verificarea documentelor de catre expertul si seful SLI - CRFIR si avizarea acestora de 

Directorulul CRFIR, expertul care a facut prima verificare transmite beneficiarului Fisa 

naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul (Formularul 

S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse) prin posta cu 

confirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier.  

Fisa naveta  pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul se 

inregistreaza in Registrul de inregistrare  pentru fiecare contract  de achizitii si se transmite 

beneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare 

produse (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, 

Anexa 5b-1.7).  

Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire, CRFIR trimite beneficiarului Raportul de 

activitate (Formular S3, P3), prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare de 

primire sau curier. Raportul de activitate este semnat de catre  un expert al Compartimentului 

Implementare  si de seful SLI – CRFIR  care au efectuat verificarea, este avizat de 

Directorulul CRFIR si inregistrat in  Registrul de inregistrare a proiectelor AFIR.  

b) Descrierea documentelor 

Fiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile 

cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile 

specifice de finantare prin PNDR. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare 

detaliate pentru fiecare stadiu. 

Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse, se vor folosi: lista de verificare a 

documentatiei de atribuire anexa 5b-1.1; lista de verificare a comisiei de evaluare anexa 5b-

1.2; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.3; Lista de verificare a dosarului de 

achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii proiectelor pe axa LEADER - submasura 

431.2/Măsura 421/Măsura 41 (servicii – 111,143,322c)  axa LEADER, Anexa 5b - 1.7.  

c) Modalitatea de completare a listelor de verificare 

Expertul  Compartimentului Implementare SLI - CRFIR si Seful SLI - CRFIR bifeaza la 

rubrica „Da”, „Nu” sau „Nu se aplica” in listele de verificare pentru fiecare stadiu al 

procedurii de achizitie. 

Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele 

naveta  - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului. 

d) Etapele de verificare a documentelor trimise la Compartimentul Implementare  SLI 

– CRFIR, sunt urmatoarele: 

Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite  la CRFIR Fisa naveta pentru procedura 

de achiziti publice  Sectiunea 1 – Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, 

Formularul P1 pentru furnizare de produse), cu documentele specifice atasate acesteia. 
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 prima etapa: CRFIR verifica documentatia de atribuire intocmita conform OUG 

34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica. 

 etapa a doua: CRFIR verifica si avizeaza documentatia aferenta comisiei de evaluare,  

dosarul de evaluare si modelul  de contract, inclusiv modificarile aduse la 

documentatia de atribuire prin clarificari, recomandari daca este cazul. 

Autoritatea Contractanta va depune la Compartimentul Implementare SLI- CRFIR modelul 

de contract conform formularului din documentatia de atribuire completat cu toate datele 

necesare,  fara semnaturi si numar de inregistrare, insotit de anexele sale. Autoritatea 

Contractanta are obligatia de a depune dosarul de achizitie in aceasta etapa in timp util pentru 

a nu se incalca termenele legale de semnare a contractelor. In caz contrar Autoritatea 

Contractanta incheie contractele anterior primirii avizului favorabil din partea AFIR pe 

proprie raspundere. 

 etapa a treia: Autoritatea Contractanta depune contractul semnat, inregistrat si 

stampilat, anuntul de atribuire, decizia CNSC in cazul in care au existat contestatii si 

eventual Raportul de control emis ANRMAP. CRFIR verifica si avizeaza contractul 

prin Rapoartele de activitate (formulare S3 – pentru servicii, P3 – pentru furnizare 

produse).  

Exceptie de la aceste prevederi fac contractele de achizitii de servicii care au fost incheiate 

inaintea semnarii contractului de finantare. 

Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRFIR, aceasta va fi 

mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 daca este precizata in contractele incheiate intre 

beneficiari si ofertantii castigatori. 

e) Modul de ordonare a documentelor verificate  

Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) 

astfel: 

 Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Cererea prin care beneficiarul solicita 

verificarea documentelor de licitatie; 

 Listele de verificare specifice fazei si procedurii de atribuire; 

 Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Nota intermediara/Raspunsul prin care 

beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor  pentru documentele de 

licitatie transmise; 

 Raportul de activitate al procedurii de atribuire prin care beneficiarul este instiintat oficial, 

dupa finalizarea procedurii de atribuire, daca aceasta a respectat conditiile specifice de 

finantare prin PNDR; 

 Pista de audit pentru fiecare procedura de atribuire. 

Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre 

expertul care a efectuat verificarea. 

f) Pastrarea documentelor 

Pastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a 

documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si 

asigurarea confidentialitatii datelor de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
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Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea, valabilitatea si 

lizibilitatea in timp a acestora. 

Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul Compartimentul 

Implementare SLI - CRFIR vor fi depuse la arhiva CRFIR pe baza fisei de predare-primire a 

documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare.  

Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de 

atribuire, respectiv toate documentele  necesare pentru derularea procedurii.  

Dosarul de achizitie publica  

 se intocmeste pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar;  

 se pastraza cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; 

 are caracter de document public; 

 daca este solicitat poate fi pus la dispozitia: 

 - oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu 

fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta 

interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera 

concurenta; 

 - organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor sau 

fraudelor; 

 toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate;   

 ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a acestuia. 

 Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal 

de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si 

numarul de file al fiecarui document.  

 Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si 

procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de 

interes public. Accesul nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii 

sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 

Verificarea pe esantion a achizitiilor de catre SL – DATLIN  

Documente interne ale SL – DATLIN   

La nivelul SL – DATLIN se va face verificarea achizitiilor pe esantion.  

Contractele de Finantare pentru care se vor face aceste verificari, sunt cele stabilite in 

esantionul de verificare a Dosarelor Cererilor de Plata. Se vor parcurge etapele procedurale 

mentionate la „Sectiunea Plata” din prezentul manual de procedura. Dupa ce se va stabili 

esantionul de verificare a Dosarelor Cererilor de Plata, se vor verifica si dosarele de achizitii 

ale Dosarelor Cererilor de Plata, din esantion. Compartimentul Implementare SLI – CRFIR, 

odata cu documentia pe care o va transmite in vederea verificarii esantionului stabilit pentru 

Dosarele Cererilor de Plata, va transmite si dosarele de achizitii aferente acestor dosare. La 

finalizarea verificarilor, SL – DATLIN va completa formularul - Anexa 5e - „Raport de 

verificare” si SLI-CRFIR va completa formularul Anexa - 5 f, după caz. 

In verificarea pe esantion, SL – DATLIN, va verifica ca si documente interne la nivelul SL – 

DATLIN:  



 

 129 

Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.7. 

Documente iesite de la  SL – DATLIN   

 Anexa 5e - Raport de verificare, Anexa 5f - Solutionarea diferentelor de evaluare 

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si Compartimentul 

Implementare – SLI - CRFIR  si intre Compartimentul Implementare – SLI - CRFIR si SL – 

DATLIN- AFIR . 

Raportul de verificare emis de SL - DATLIN  poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de 

indeplinit de catre Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  in termen de maxim 10 zile 

lucratoare: 

1. < Procedura de achizitii  s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de 

proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin 

PNDR>.  

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> 

In acest caz Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  are obligatia de a solicita 

beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la SL - DATLIN 

insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f.  

SL - DATLIN poate solicita clarificari/informatii suplimentare si direct de la beneficiarul 

public.  

I – SL - DATLIN poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate in 

formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de 

servicii/produse ... a fost respectata”. 

II - SL-DATLIN poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul 5f si va 

preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de servicii/produse  ... a fost 

respectata 2. Procedura de achizitie de produse de ... nu a fost respectata si Compartimentul 

Implementare SLI - CRFIR  va emite Nota intermediara - Fisa naveta raspuns de neavizare cu 

motivele precizate in Raportul de verificare - 5e emis de SL - DATLIN, 3. dupa caz, etc" caz 

in care Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  va emite si transmite beneficiarului 

public (si catre SL-DATLIN )  Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu 

recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc. 

III - SL-DATLIN nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in 

formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de ... nu a fost 

respectata si Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  va emite Fisa naveta raspuns - 

Nota intermediara de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de SL 

- DATLIN 2. idem, etc"  caz in care Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  va emite si 

transmite beneficiarului public (si catre SL-DATLIN) Fisele naveta raspuns - Notele 

intermediare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiilor.  

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de 

proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin 

PNDR>.  

In acest caz  Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  va emite si transmite beneficiarului 

public (si catre SL-DATLIN) fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si 

anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SL-DATLIN. 
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Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul SL-

DATLIN, avizat de Seful SL - DATLIN si aprobat de Directorul DATLIN. Anexele 5e si 5f 

se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri 

corespunzator Compartimentul Implementare SLI - CRFIR  sau SL-DATLIN. 

 

Contestatii la deciziile de neavizare a dosarelor de achizitii  

In cazul in care beneficiarul depune o contestatie la decizia de neavizare a dosarelor de 

achizitii, aceasta va fi instrumentata de catre expertii din cadrul SL -DATLIN in maxim 30 

zile calendaristice de la data inregistrarii contestatiei la AFIR.  

Daca numarul contestatiilor de analizat la nivel SL - DATLIN este mare sau perioada de 

rezolvare a contestatiilor se suprapune cu perioada de verificare pe esantion, rezolvarea 

acestora se va putea realiza si la nivelul SLI-CRFIR, altul decat cel care a efectuat verificarea 

dosarelor de achizitii, in baza unei note avizate de Directorul DATLIN si aprobata de 

Directorul General Adjunct ILINA si Directorul General AFIR. 

Pentru analiza contestatiilor,  entitatea responsabilă  cu analizarea contestatiei (SL-

DATLIN/CI – SLI – CRFIR) elaboreaza Formularul 5e - Raport de verificare, insotit de 

listele de verificare aferente. Acesta va fi transmis atât contestatarului, cit si CRFIR care a 

emis decizia de neavizare. 

Conflictul de interese 

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale  va solicita Autoritatilor Contractante 

Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare 

procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantul legal de proiect. 

Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a 

conflictului de interese si incompatibilitati de participare si  de a inlatura cauzele care au dus 

la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum 

sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 


