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Către Autoritatea de Management pentru PNDR 

 

 Alăturat vă înaintăm răspunsul la solicitarea de clarificări transmisă prin adresa Dvs. nr. 107124/31.05.2016, însoțit de copia unui         

document justificativ legat de observația de la pct.1. 

         

                Cu deosebita  consideratie. 

               Cezar Capotă, reprezentant legal 
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RĂSPUNS CLARIFICĂRI 

 

Nr. 

crt 

Observații în urma evaluării Secțiune Clarificări (va fi completat de către aplicant) 

1.  Conform documentelor justificative ale membrilor 

partenerilor prezentate în Anexa 7, SC Farmacons Geoval 

SRL si Asociatia Privighetorile Zeletinului au sediul social 

în afara teritoriului acoperit de parteneriat. 

Vă rugăm să transmiteți clarificări/documente care atestă 

existența unei sucursale/filiale în teritoriul acoperit de 

parteneriat sau care demonstrează valabilitatea 

contractului de comodat. 

 Totodată, s-au identificat alți membrii din cadrul 

parteneriatului care au contracte de comodat ce vor expira în 

luna iulie a acestui an. Vă rugăm să luați în considerare că la 

momentul obținerii Autorizației de Funcționare, se vor 

verifica aceste documente, astfel încât să se respecte aceeași 

componență a parteneriatului din SDL depusă în vederea 

evaluării și selecției.  

Anexa 3 și 

Anexa 7 - 

Componența 

Parteneriatu

lui și 

documente 

justificative 

ale 

membrilor 

parteneriatu

lui 

SC Farmacons Geoval SRL, cu sediul  social în 

Galați, are, conf. certificatului ONRC, și două 

puncte de lucru în teritoriul GAL, în comunele 

Oancea și Suceveni      ( pag.297-298 ). 

Pentru Asociația Privighetorile Zeletinului, atașăm 

alăturat actul adițional de prelungire a contractului 

de comodat. 

Contractele de comodat care vor expira în curând 

vor fi prelungite prin act adițional, în temen legal. 

 

2.  Tipul de sprijin pentru măsurile din SDL poate lua forma 

sumelor forfetare sau rambursării costurilor suportate și plătite 

efectiv. Rambursarea voucherelor individuale resprezintă un 

cost simplificat – încadrat în tipul de sprijin ”bareme standard 

pentru costurile unitare”, prin urmare nu respectă prevederile 

din fișa tehnică a măsurii 19.2. Vă rugăm 

clarificați/transmiteți documente suplimentare cu privire la 

aspectele menționate. 

Vă rugăm să luați în considerare că pentru rambursarea 

cheltuielilor suportate și plătite efectiv nu se stabilește un 

cost standard/participant la nivel de GAL. 

M1/1A Ne însușim observația Dvs. și vom aplica tipul de 

sprijin „rambursarea costurilor suportate și plătite 

efectiv”, aplicanți fiind doar beneficiarii direcți 

menționați în fișa măsurii. 

 

 

Am considerat că  folosirea voucherelor pentru 

achitarea costurilor formării profesionale reprezenta 

o simplificare eficientă ( inclusiv financiară ) și 

inovativă pentru pregătirea profesională 

intenționată, așa cum dealtfel se menționează și în 
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 Conform fișei măsurii M1/1A, ”sprijinul pentru schimburi pe 

termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art 14, alin. 

2 din Reg. 1305/2013) este clasificat ca fiind  neeligibil. 

În același timp, în secțiunea ”Condiții de eligibilitate”, există 

precizări referitoare la schimburi de experiență, bune practici, 

eligibile inclusiv în țările membre UE. Vă rugăm să analizați 

toate mențiunile din fișa măsurii care fac referire la acest tip 

de acțiune și să transmiteți clarificări/documente suplimentare 

cu privire la eligibilitatea acestor cheltuieli. 

 Conform descrierii din aceeași secțiune, înțelegem că există 

condiții diferite pentru două tipuri de aplicanți. Vă rugăm 

clarificați, astfel încât să nu existe confuzia că pot aplica 

beneficiarii indirecți/finali.  

 Vă rugăm să precizați în ce condiții va fi acordat punctajul 

pentru criteriul de selecție ”principiul eficienței utilizării  

fondurilor”, în condițiile în care pentru aceste tipuri de 

proiecte trebuie să existe o rezonabilitate a costurilor. 

preconizata modificare a PNDR („Fișe de măsuri 

pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, martie 

2016 ).  Ca atare rămâne să așteptăm aprobarea 

modificării PNDR în acest sens și, dacă mai este 

cazul atunci, să solicităm și noi modificarea SDL.    

  Aplicanți vor fi doar beneficiarii direcți menționați 

în fișa măsurii. 

  Prin fișa măsurii se propune ca alocarea 

financiară/cursant să fie de cca. 500 euro/beneficiar 

final, identică cu cea preconizată în propunerea de 

modificare a PNDR, respectiv documentul 

guvernamental „Fișe de măsuri pentru dezvoltarea 

clasei de mijloc la sate”. 

 „Rezonabilitatea costurilor” este o noțiune 

nedefinită clar nici de noi, nici de PNDR în „fișa 

măsurii”, iar AFIR aplică o procedură foarte greoaie 

și suficient de subiectivă pentru a o evalua. Chiar 

dacă nu instituie „costuri standard”, avansează 

totuși idea de evaluări și limitări de costuri. Ca atare 

noi vom putea aprecia, evident doar relativ, 

rezonabilitatea costurilor implicate de pregătirea 

profesională, prin două modalități: a) raportarea la 

costurile prevăzute în documentul guvernamental 

citat mai sus, b) apelarea la baza de date LEADER 

de pe site-ul AFIR, corelată cu reglementările 

financiar –contabile generale din Romania, având 

evident în vedere ofertele și raportul calitate/preț. 

Chiar dacă menționarea unei sume oarecare per 

cursant, la acest moment poate părea inoportună, 

era totuși absolut necesară pentru a putea aproxima 

măcar indicatorul de realizare ”numărul total de 



                         ASOCIAŢIA GAL COVURLUI - JUDEŢUL GALAŢI  
 
 
 

Sediul în Comuna Bereşti-Meria, Strada Principală nr.10, Judeţul Galaţi, CUI: 30461979 , Tel: 0742 760 016 / 0236 342 571, e-mail: galcovurlui@gal-covurlui.eu, web: 

www.gal-covurlui.eu 

participanți instruiți”.     De menționat că indicatorul 

„număr total de participanți instruiți” este un 

indicator minimal, mai ales că prin alocarea 

suplimentară („bonusul de calitate”) se pot 

suplimenta sumele totale alocate aceste  măsuri. 

Doar în G.S. pe măsura M1/1A, la momentul 

lansării sesiunii, și nu în fișa măsurii, se va  

definitiva modul în care se acordă punctajul pentru 

acest criteriu de selecție. Ne vom inspira, probabil, 

și din felul în care se va proceda în GS din măsura 

asemănătoare din PNDR.  

În SDL se menționează că la M1/1A, sprijinul 

vizează obiectivele art.14, alin. 2 și 6 din 

Reg.1305/2013 , nu și alin. 1  „ sprijinul pentru 

schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii 

exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în 

exploatații și în păduri”, acțiune care dealtfel este 

clar menționată ca neeligiblă la pag.22. 

  Chiar în cazul renunțării la vouchere, măsura 

râmâne complementară  măsurilor menționate în 

„fișa măsurii”. Beneficiarii direcți ai măsurilor 

M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/6B, M6/6B și M7/6B 

vor fi beneficiar indirecți/finali ai M1/1A. 

 

3.  Vă rugăm specificați dimensiunea economică a exploatațiilor 

agricole sprijinite prin intermediul măsurii M2/2A sau 

legislația aplicabilă pentru stabilirea dimensiunii economice a 

acestor exploatații. 

M2/2A Având în vedere obiectivul specific:„creșterea 

performanței economice a exploatațiilor de mici 

dimensiuni” (caracteristice pentru zona noastră, pag 

26 din SDL ), oarecum anticipând și propunerile de 

modificare a PNDR, vom institui drept criteriu de 

eligibilitate o dimensiune a exploatației agricole 

individuale (persoană fizică sau juridică) între 
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4.000-12.000 S.O., precum și între 12.000-100.000 

S.O. pentru forme asociative (constituite în baza 

L.36/1991, L.1/2005, OG.26/2000,, L 566/2004, 

OG 37/2005 și eventuale alte forme recunoscute 

oficial prin reglementări ulterioare întocmirii SDL).  

 

4.  Conform art. 67 punctul (5) din Reg. (UE) nr. 1303/2013, în 

cazul în care se optează pentru sumă forfetară, trebuie să 

existe o metoda de calcul justă, echitabilă și verificabilă. 

Având în vedere că la nivelul PNDR 2014-2020 nu există o 

metodologie de calcul avizată de o instituție certificată în 

domeniu pentru aceste tipuri de operațiuni, cât și poziția 

oficială a Comisiei Europene cu privire la acest subiect, vă 

solicităm să rectificați prevederile din fișa măsurii, ținând cont 

că aveți următoarele opțiuni: 

1. să luați în considerare opțiunea rambursării costurilor 

suportate și plătite efectiv pentru ambele etape ale măsurii; 

sau 

2. pentru etapa pregătitoare să optați pentru o sumă forfetară 

echivalentă cu metodologia utilizată în PNDR, respectiv: 

 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru 

proiectele cu un cost total eligibil între 5.000 la 50.000 de 

euro; 

 3% din costul total eligibil al proiectului  GO, pentru 

proiectele cu un cost total eligibil între 50.001-150.000 de 

euro; 

 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru 

proiectele cu un cost total eligibil între 150.001-200.000 

de euro și  

pentru etapa de implementare a proiectului, tipul de sprijin să 

fie sub forma rambursării costurilor suportate și plătite efectiv. 

M3/3A   Regretăm că la nivelul PNDR 2014-2020 nu există 

o metodologie de calcul avizată de o instituție 

certificată în domeniu pentru asemenea  tipuri de 

operațiuni. O alocare forfetară ar fi simplificat mult 

aplicarea acestei măsuri.      

   Ca atare optăm pentru rambursarea costurilor 

suportate și plătite efectiv pentru ambele etape ale 

măsurii. 

 



                         ASOCIAŢIA GAL COVURLUI - JUDEŢUL GALAŢI  
 
 
 

Sediul în Comuna Bereşti-Meria, Strada Principală nr.10, Judeţul Galaţi, CUI: 30461979 , Tel: 0742 760 016 / 0236 342 571, e-mail: galcovurlui@gal-covurlui.eu, web: 

www.gal-covurlui.eu 

5.  În cadrul secțiunii ”Condiții de eligibilitate”, nu există 

obligativitatea prezentării unui aviz din partea Direcției 

Județene de Cultură, care să certifice încadrarea clădirii 

respective în lista Monumentelor Istorice. Vă rugăm 

specificați dacă proiectele din cadrul măsurii M7/6B trebuie 

să prezinte un astfel de aviz.  

M7/6B Considerăm justificată necesitatea prezentării unui 

document (aviz sau un alt document cu valoare 

echivalentă ) din partea Direcției Județene de 

Cultură, care să certifice însă nu  încadrarea clădirii 

respective în lista Monumentelor Istorice ( aceasta  

se întocmește de Ministerul Culturii, dar numai  

pentru monumentele din clasele A și B ), ci doar 

faptul că reprezintă o valoare istorică la nivel de 

comunitate și mai ales că este justificată intervenția 

pentru refacerea/restaurarea/punerea în valoare a 

acestor obiective arhitectural-istorice. Această 

obligativitate va fi menționată în GS pe care îl vom 

elabora.  În fișa măsurii se specifică, la pag.51 din 

SDL,că este vizat și patrimoniul local neclasificat 

oficial d.p.d.v. istoric .    

6.  Nu se specifică HG 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 completarile ulterioare, ca act normativ 

aplicabil măsurilor din SDL. Vă rugăm să confirmați că 

măsurile din SDL vor respecta aceste prevederi. 

 Vă rugăm indicați valoarea maximă a proiectelor  pentru 

toate măsurile din SDL. 

Toate 

măsurile din 

SDL 

HG 226/2015, este o reglementare de ordin general 

în  implementarea  tuturor acțiunilor finanțate din 

FEADR, inclusiv a celor din LEADER și evident că 

toate acțiunile di SDL o vor respecta. La momentul 

elaborării PNDR 2014-2020 era în vigoare HG 

224/2008, iar anterior modificării PNDR din 2016 

era de mult în vigoare HG 226/2015, dar niciuna din 

aceste reglementări nu a fost menționată în fișele 

măsurilor din PNDR. 

  

Valoarea maximă a proiectelor  nu poate fi 

impusă prin SDL. Similar PNDR, se impune doar 

valoarea maximă nerambursabilă/proiect,  care 

este cea permisă de sM 19.2, respectiv 200.000 

euro/proiect, evident cu condiția încadrării în 

alocarea pe măsură ( dacă aceasta e mai mică de 
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200.000 euro), în specificațiile din GS pe fiecare 

măsură (care se vor elabora ulterior) și cu cele din 

anunțurile de lansare a sesiunilor. Această mențiune 

apare în fișa fiecăreia dintre măsurile noastre. 

La momentul elaborării SDL există preconizată, 

evident doar implicit ( în funcție de alocarea 

financiară și indicatorii măsurii ) o alocare medie pe 

proiect. Considerăm că nu este productiv să 

menționăm un indicator precum valoarea 

medie/proiect. Cu atât mai mult cu cât  prin alocarea 

suplimentară („bonusul de calitate”) se pot 

suplimenta sumele totale alocate  măsurilor. 

 

Cu deosebita  consideratie. 

Cezar Capota, 

Reprezentant legal Asociația GAL Covurlui 

 

 



ACT ADITIONAL NR.1 / 19.04.2076

LA CONTRACT COMODAT (IMPRUMUT DE FOLOSINTA)

INCHEIAT IN 20.04.20I5

Incheiat aslazi, 19,04.2016, inlre:

- Apostu Dan identificat cu C.I., seria VS, nr. 433559, CNP 1660225310014, in calitate

de PROPRIETAR a irnobilului situat in SatTrestiananr.5g, CornunaGrivita, Jr-rdetr-rl Vaslui si

- i{$clei*fia,,Privig?ao€ori!* EoE6}*imu{*i,. cu sediul in Sat Podu T'urcului, Comurra poclLr

Turcului, Str. Tudor Vladimirescu nr,l00, 81.3, Sc.B, Ap.22, cod postal ,60745),Judetr_rl Bacau,

avand CIF 292911889, in calitate de COMODATAR,

Partile de comun acord hotarasc sa incheie prezentul Act aclitional, la contractul de

comodat incheiat in20.04.2015, hotarand sa-l modifice astfel:

Cap.ll Obiectul Contractului, punctul 2.2. se modifica si va avea urmatorul continut:

2.2.Bunurile prevazute la punctul 2.1. se acord:r de catre proprietar comodatarului
pe termen de 3 ani, adica pe o perioada de la: 19.04 .2016 panala 19.04.2019, in mod gratuit.

Celelalte prevederi siclauze ale Contractului de comodat incheiat in20.04.2015, raman
neschimbate.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat astazi, 19.04.2016, in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte, urmaltd sa-si produca efectele incepand cu data sentnarii.
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Către Autoritatea de Management pentru PNDR 

 

 Alăturat vă înaintăm răspunsul la solicitarea de clarificări transmisă prin adresa Dvs. nr. 107188/08.06.2016, însoțit de copia unui         

document justificativ legat de observația de la pct.1. 

         

                Cu deosebita  consideratie. 

               Cezar Capotă, reprezentant legal 
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RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI - 2 

 

 

Nrcrt Observații în urma evaluării Secțiune Clarificări (va fi completat de către aplicant) 

1.  Revenim la precizările anterioare, prin care vă 

solicităm să transmiteți documente care 

demonstrează valabilitatea contractului de 

comodat pentru SC Farmacons Geoval SRL. 

Conform informațiilor prezentate la pag. 297-

298, durata de valabilitate a acestui contract a 

expirat. Menționăm că prezentarea unor 

documente valabile ne oferă asigurarea faptului 

că partenerul își desfășoară în mod real 

activitatea în teritoriul acoperit de parteneriat. 

Anexa 3 și Anexa 7 - 

Componența 

Parteneriatului și 

documente 

justificative ale 

membrilor 

parteneriatului 

     Prezența contractului de comodat anexat, care îl 

înlocuiește total pe cel menționat în certificatul ONRC (din 

neglijență proprietarul locuinței, identic cu administratorul, nu 

a transmis  la timp modificarea ), coroborată cu data ultimei 

înregistrări în registrul comerțului, adică 25.02.2016 

(„informații de identificare”, pag.296) precum și cu data 

eliberării certificatului ONRC depus în SDL (21.03.2016), 

dovedesc că partenerul își desfășoară în mod real activitatea 

în teritoriul acoperit de parteneriat. 

2.  Înțelegem răspunsul dvs. referitor la 

complementaritatea operațiunilor, însă vă 

solicităm să clarificați motivul pentru care în 

secțiunea ”condiții de eligibilitate” există 

condiții diferite pentru două tipuri de aplicanți. 

Vă rugăm clarificați această abordare, astfel 

încât să nu existe confuzia că pot aplica 

inclusiv beneficiarii indirecți/finali.  

M1/1A      Intenția noastră inițială a fost într-adevăr să fie aplicanți( 

beneficiari direcți ) și beneficiarii proiectelor de dezvoltare 

rurală de pe celelate măsuri din SDL, prin sprijin sub formă 

de vouchere. Întrucât la această oră, așa cum ne-ați semnalat 

Dvs., acest gen de finanțare încă nu este acceptat prin PNDR 

în fișa măsurii 19.2,am renunțat la acest fel de sprijin și, așa 

cum am menționat și în răspunsul la solicitarea de clarificări 

anterioară,nu vor exista ca aplicanți decât beneficiarii 

direcți,adică furnizorii de formare profesională. 
Beneficiarii proiectelor de dezvoltare rurală de pe celelate 

măsuri complementare  din SDL vor fi doar beneficiari finali 

(indirecți), adică grupuri țintă pentru aplicanți.  
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3.  Menționăm că la acest moment se aplică 

prevederile documentelor de programare în 

vigoare.  

În acest sens, în cazul unei posibile modificări a 

PNDR 2014-2020, vă solicităm să se facă o 

trimitere la prevederile PNDR 2014-2020 pentru 

stabilirea dimensiunii economice a exploatațiilor 

agricole sprijinite prin intermediul măsurii 

M2/2A (fără a include o dimensiune exprimată 

valoric). 

M2/2A    Având în vedere obiectivul specific:„creșterea performanței 

economice a exploatațiilor de mici dimensiuni” (caracteristice 

pentru zona noastră, pag 26 din SDL ), vom sprijini cu 

prioritate exploatațiile asimilate, ca denumire, cu ”fermele 

mici” „fermele de familie” și „fermele de dimensiuni 

medii”(pentru formele asociative), din PNDR 2014-2020. 

 

 

Cezar Capotă, reprezentant legal 

 

 






