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Informare cu privire la riscurile pe care potentialii beneficiari si le asuma in cazul in care 

implementarea contractelor de finantare nu va fi realizata corespunzator 

 

 

In urma adresei prin care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aprobat 

prelungirea termenului de depunere  a proiectelor selectate de GAL-uri, respectiv proiecte de 

servicii si proiecte de investitii care nu prevad lucrari de constructii montaj, va facem cunoscut 

urmatoarele. 

 

- Implementarea proiectelor va fi demarata numai daca au fost parcurse etapele 

procedurale, aferente evaluarii cererilor de finantare, solutionarii contestatiilor, verificarilor pe 

esantion si contractarii proiectelor; 

- Durata de executie a proiectelor include derularea procedurii de achizitii, realizarea   

efectiva a proiectului, realizarea vizitelor pe teren pentru verificarea implementarii, elaborarea, 

depunerea si avizarea rapoartelor de activitate (dupa caz), depunerea cererilor de plata si 

efectuarea platii. 

- Efectuarea ultimei plati de catre AFIR trebuie realizata pana la 31.12.2015, cu termen 

limita pentru depunerea ultimei cereri de plata 30.09.2015. Perioada efectiva de implementare 

a proiectului va fi de maxim 4 luni (dupa parcurgerea etapelor de evaluare si contractarea 

AFIR). 

- In situatia contractelor de finantare care nu se vor derula corespunzator si nu se vor 

finaliza, exista riscul rezilierii unilaterale de catre AFIR si se va constitui debit total pentru 

intreaga suma aferenta proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate in 

integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie sa-l cunoasca si sa si-l asume. 

- In cazul in care un solicitant al unei masuri din PNDR se afla in evidenta contractelor 

reziliate FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale din initiative AFIR, exista riscul 

ca acesta sa nu poata aplica in cadrul PNDR 2014-2020 pentru o anumita perioada. 

- In cazul in care un solicitant a unei masuri a PNDR se afla in registrul debitorilor/registrul 

evidente procese si solicitantul nu si-a achitat integral datoria fata de AFIR, inclusiv a 

majorarilor de intarziere/nu a solutionat definitiv litigiul, acesta nu va fi eligibil pentru a primi 

finantare in cadrul PNDR 2014-2020, iar cererea de finantare nu va fi acceptata pentru 

verificare pana la eliminarea debitului/solutionarea litigiului cu AFIR, dupa caz. 

 

Mai multe detalii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail 

galhorezu@horezuland.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni 

pana vineri intre orele 10:00-16:00. 
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