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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 
1.1 DEFINIȚII 

 
Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 
proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a 
încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin 
FEADR;  
Cerere de finanțare – document depus de către un solicitant în vederea obținerii 
sprijinului financiar nerambursabil; 
Cofinanțare  publică  –  reprezintă  fondurile  nerambursabile  alocate  proiectelor  
prin  FEADR  -aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului 
României; 
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile 
legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate 
Contractantă şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile 
părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii 
specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la 
bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;  
Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate;  
Dosarul cererii de plată (DCP) – cererea de plată împreună cu documentele anexate;  
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în 
vederea obținerii finanțării prin Măsurile din FEADR;  
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de 
finanţare/ plată este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor necesare 
finanţării;  
Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului 
financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile 
prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul 
sprijinului; 
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau 
juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii 
încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții 
sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului 
conform proiectului aprobat de AFIR;  
Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din 
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai 
societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 
„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între 
Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”; 
Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  
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Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 
contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare;  
Strategie de Dezvoltare Locală – Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri 
către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest 
document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea 
comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER. 
Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, 
lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și 
care pot fi decontate prin FEADR; procentul de co‐finanţare publică și privată se 
calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;  
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 
şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 
manual şi nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul 
pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi 
suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;  
Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 
servicii, lucrări. 
 
1.2 ABREVIERI 
 
DCP- Dosarul cererii de platã; 
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală, este documentul pe baza căruia va 
putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă 
liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;  
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 
finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  
MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;  
DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management 
pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate 
juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl 
constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de 
vedere tehnic, cât și financiar;  
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  
GAL – Grup de Acţiune Locală;  
SDL – Strategie de Dezvoltare Locală.  
 
2. REFERINȚE LEGISLATIVE 
 
IMPORTANT!  Reglementările  legislației  naționale  și  europene  primează  
reglementărilor  prezentului Manual de procedură. În situația  în care survin modificări 
în cadrul  unor acte normative în vigoare, personalul GAL va aplica prevederile 
legislației în vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în 
conformitate cu acestea. 
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2.1 Legislație comunitară 
 
Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană 
ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, 
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al 
Consiliului și completările ulterioare; 
Regulamentul  Delegat  (UE)  nr.  480/2014  al  Comisiei  din  3  martie  2014    de  
completare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 
de stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind 
sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție 
pentru fondurile structurale și de investiții europene; 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si 
al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul  Delegat  (UE)  nr.  807/2014  al  Comisiei  din  11  martie  2014  de  
completare  a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014  de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. 
(UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. 
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 
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Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind  finanțarea,  gestionarea  și  monitorizarea  politicii  agricole  
comune  și  de  abrogare  a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 
Regulamentul  delegat  (UE)  nr.  640/  2014  al  Comisiei  din  11  martie  2014  de  
completare  a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile 
pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile 
în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;  
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/ 2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de 
administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de 
stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC; 
Regulamentul  Delegat  (UE)  nr.  907/2014  al  Comisiei  din  11  martie  2014  de  
completare  a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește agențiile  de  plăți  și  alte  organisme,  gestiunea  
financiară,  verificarea  și  închiderea  conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro; 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte 
organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la 
controale, valorile mobiliare și transparența; 
Regulamentul  (UE)  nr.  1370/2013  al  Consilului  din  16  decembrie  2013  privind  
măsuri  pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea 
comună a piețelor produselor agricole; 
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis; 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere 
în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările 
ulterioare; 
Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de 
aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin 
acordat din Fondul europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei 
de punere în aplicare C(2015) 3508. 
 
 
2.2 Legislație națională 
 
Hotărârea nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru  
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Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR 
nr.78061/6960/2015; 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției  pentru  Finanțarea  Investițiilor  Rurale,  prin  reorganizarea  
Agenției  de  Plăți  pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 
43/2015; 
Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 
ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului  general  pentru  obiective  de  Investiții  și  
lucrari  de  interventii,  cu  modificarile  și completarile ulterioare;  
Hotărârea  Guvernului  nr.  751/  2010  privind  măsurile  de  reorganizare  a  
direcţiilor  pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
precum şi stabilirea numărului de posturi, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu 
modificările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea  Guvernului  nr.  907/2016   privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-
cadru  al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  49/2015  privind  gestionarea  financiară  
a  fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării; 
OUG  nr.  41/  2014  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  pentru  
Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare; 
OUG nr. 3/ 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplica în agricultura în 
perioada 2015- 2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile  
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agricole și alte forme de asociere în agricultura, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
Ordinul MADR nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinul MADR nr. 751/R/2017 pentru aprobarea structurii organizatorice, a 
regulamentului de organizare şi funcţionare și a statului de funcții al Agenţiei pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale; 
Ordinul MADR nr. 1571/ 2014 privind aprobarea Bazei de date cu preturi de referinta 
pentru masini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizatã în cadrul 
Programului National de Dezvoltare Rurala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul SGG nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităţilor publice, al Secretariatului general al Guvernului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărâre  nr.  640/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 
politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul garantării;  
Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1571/2014 privind aprobarea 
Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole 
specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor  apărute  în  obţinerea  şi  utilizarea  fondurilor  europene  
şi/sau  a  fondurilor  publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
3. PREVEDERI GENERALE 
 
Pentru toate proiectele depuse la nivelul GAL Mara-Gutâi şi contractate, evaluatorii, 
stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea cererilor de plată. 
Verificãrile vor fi documentate, datate și semnate de experți.  
 
Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor 
care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată 
depus de beneficiari publici si privati (in functie de specificul masurii), pentru masurile 
de finantare incluse in SDL. 
 
În cadrul prezentului document sunt descrise procedura de lucru a GAL Mara-Gutâi 
privind repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între persoanele şi organismele 
implicate, formularele și documentele utilizate, precum şi termenele care trebuiesc 
respectate.  
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De asemenea, prin Manualul de procedurã pentru verificarea conformitãţii cererilor de 
plată se stabileşte o metodologie unitară de verificare a cererilor de plată depuse la 
GAL, fluxul de documente şi formulare utilizate în procesul de verificare de la 
depunerea acestora de către solicitant la GAL şi transmiterea lor la AFIR.  
 
Prezentul Manual de procedurã pentru verificarea conformitãţii cererilor de plată 
se aplică tuturor măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Mara-
Gutâi. 
 

Măsuri SDL GAL Mara-Gutâi 
 

Submăsuri corespondente din 
PNDR 2014-2020 

Măsura M1/2A  Dezvoltarea exploataţiilor 
agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi 

sm 4.1 ; 4.1a  

Măsura M2/3A  Procesarea şi marketingul 
produselor agricole 

sm 4.2 ;  4.2a 

Măsura M3/3A  Cooperare pentru lanţuri scurte 
şi pieţe locale 

sm 16.4 

Măsura M4/1A  Sprijin pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea de structuri asociative 

Măsură specifică GAL Mara-Gutâi, 
Mãsurã de SERVICII 

Măsura M5/4A  Investiţii non-productive în 
accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în 
zone Natura 2000 şi a peisajelor europene 

Măsură specifică GAL Mara-Gutâi 

Măsura M6/6A  Înființarea de activități 
nonagricole 

sm 6.2 

Măsura M7/6A   Dezvoltarea micilor afaceri și 
turismului 

sm 6.4 

Măsura M8/6B Crearea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

Măsură specifică GAL Mara-Gutâi 

Măsura M9/6B Renovarea, Dezvoltarea 
localităților, servicii de bază şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural şi natural 

sm 7.2 şi sm 7.6 

 
Beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea 
disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe  www.afir.info, secţiunea 
„Informaţii Utile – Tipizate“, aferente submăsurii din PNDR 2014-2020 căreia îi 
corepunde Măsura din SDL GAL Mara-Gutâi în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a 
semnat contractul de finanțare. 
 
4. DERULAREA PROCESULUI DE VERIFICARE A CERERILOR DE PLATĂ LA NIVELUL 
GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ 
 

4.1   Primirea cererii de plată de către GAL (depunerea DCP) 
 

Beneficiarii au obligaţia de a depune Declarațiile de esalonare - AP 0.1- conform 
prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificãrile și completãrile  
 

http://www.afir.info/
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ulterioare și anexele la acesta. În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a 
fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului DCP. 
 
Declarația de eșalonare se va depune la GAL în 3 exemplare originale. 
Odată   cu   declarația   de   eșalonare,   beneficiarul   va   depune   la   GAL   și   o   
copie   a contractului/deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR precum si toate anexele 
la contract.  
 
Declarația de eșalonare se înregistreazã la GAL în momentul primirii și se va verifica 
dacă aceasta a fost completată corect, conform Metodologiei de completare a 
Formularului AP 0.1. 
În cazul în care Declarația de eșalonare nu este completată corect, aceasta se reface de 
către beneficiar și se redepune în aceeași zi. 
 
Solicitantul va depune cererea de plată la sediul GAL Mara-Gutâi din Ocna Şugatag, 

strada Unirii nr. 66, judeţul Maramureș, de luni pânã vineri, în intervalul orar 8.00 - 
14.00.  
 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune în 3 exemplare ( 1 original + 2 copii ), pe 
suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (CD– 3 exemplare) 
documentele întocmite de beneficiar.  

 
În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plata în termene mai 
scurte decât cele prevăzute în Declaraţia de eşalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari 
decât valoarea transei conform Declaraţiei de eşalonare AP 0.1, acesta va depune odată 
cu Dosarul Cererii de Platã, o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de 
Plata AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea GAL 
Mara-Gutâi. 
 
În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici 
decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare, acesta va depune odată cu 
DCP și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată rectificată și un 
Memoriu justificativ în care va explica motivele modificării.  
 
Pentru verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eșalonare a depunerii 
Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, se vor aplica prevederile Manualului de procedură 
pentru autorizare plăți, versiunea în vigoare la data respectivă, publicat pe 
www.afir.info. 
 

Dosarul cererii de platã se va depune în mod obligatoriu de cãtre reprezentantul 
legal al proiectului. 
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4.2    Verificarea conformității Dosarului Cererii de Plată la GAL 
 

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL Mara Gutâi și la AFIR Declarațiile de 
eșalonare - formular AP 0.1 conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu 
modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta. 
 
În cazul în care Declarația de eșalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta 
se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată. 
 
În cazul depunerii de către beneficiar a unei Declarații de eșalonare a depunerii 
Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificată”, după verificarea de către experți 
verificatori, precum și în baza rezoluției Directorului executiv GAL, beneficiarul va fi 
notificat despre acceptul/refuzul acesteia prin email, cu confirmare de primire,   în 
aceeași zi în care documentul a fost depus. 
 
Pentru toate proiectele contractate, evaluatorii de la nivelul GAL, stabiliți cu 
respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea cererilor de plată depuse, 
aferente respectivelor proiecte. Verificarea va respecta principiul “4 ochi”, respectiv 
cererile de plată vor fi semnate de către doi experți evaluatori angajați în cadrul GAL. 
 
Verificarea conformitãţii cererilor de platã de cãtre GAL (inclusiv emiterea fişei de 
verificare a conformitãţii DCP) se va realiza în aceeaşi zi în care se depune şi 
înregistrează cererea de platã sau în maximum 3 zile calendaristice de la înregistrarea 
cererii de platã, dupã caz. 
 
În cazul în care concluziile experţilor GAL asupra verificării sunt diferite, reprezentantul 
legal al GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finalã și 
motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare. 
 
Fişa de verificare a conformitãţii DCP emisã de cãtre GAL va fi semnată de beneficiar 
(reprezentant legal) pentru luare la cunoștințã. 
 
Expertii GAL pot efectua vizite pe teren, informând în acest sens beneficiarul finanțării. 
În cazul  efectuarii vizitelor in teren, termenul de emitere a formularului de verificare a 
conformitatii cererii de plata este de maxim 7 zile lucrătoare din momentul înregistrarii 
DCP la GAL. 
 
Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie: 
 

• „conformă”, caz în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de 
verificare   a   conformității   emisă   de   GAL,   la   structurile teritoriale   ale   AFIR  
(OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. 
 
• „neconformă”, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe 
între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele care trebuiau 
prezentate de beneficiar conform Instrucțiunilor de plată (este bifată căsuța „Nu”). 
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În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL 
Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de 
finanțare/Act  adițional/Declarațiile  de  eșalonare  a  depunerii  DCP.  Un  DCP  
declarat  neconform  poate  fi redepus o singură dată la GAL. 
 
În  cazul  în  care Cererea de plată  este declarată ,,neconformă” de două ori  de  către 
GAL,  beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul 
maxim de depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi 
analizată de către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial 
conformitatea dosarului cererii de plată. Dacă, în urma analizei contestației, viza GAL 
rămâne ,,neconform”, atunci beneficiarul poate adresa contestația  către  AFIR.   
 
Depunerea  contestației  se  va  realiza  la  structura  teritorială AFIR (OJFIR/CRFIR) 
responsabilă de derularea contractului de finanțare.                                              
Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către 
beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.
 
 
 

4.3  Retragerea documentaţiei 
 
Retragerea documentatiei aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza 
unei cereri scrise depusă de beneficiar și bine intemeiată (care se va înregistra în 
Registrul GAL) și numai cu aprobarea managerului GAL/reprezentant legal, cu condiţia 
respectării prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 potrivit cărora:  
„Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de 
neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu 
privire la intenţia de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui 
control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate 
retragerile în  ceea  ce priveşte acele  părţi  din  respectivele implicate în 
neconformitate”.  
 
Astfel, în urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situaţia în care 
se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora. 
În cazul retragerii DCP, experţii GAL trebuie să se asigure cã va rămâne la GAL o copie a 
documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate până la data retragerii, 
precum și a unor eventuale controale ulterioare.  
 
În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, cu 
respectarea  termenelor  prevăzute  în  Contractul/  Decizia  de  finanțare/  Actele  
adiționale/Declarațiile de eşalonare a depunerii DCP. Un DCP retras poate fi redepus o 
singura datã. 

 


