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NOTĂ de ÎNDRUMARE 
în vederea implementării cu succes a proiectelor 

finanţate prin sub-măsura 19.2- "Investiţii În crearea şi 
modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică" 

Felicitări pentru semnarea Contractului de Finanţare! Vă 
prezentăm mai jos unele dintre cele mai importante aspecte de 
care trebuie să ţineţi cont în vederea derulării fără probleme a 
Contractlllui ,de Finanţare . 

1.Achiziţii: 

AFIR 
Agenţia pentru f inanţarea 
lnve sti ţiilor Rurale 

Nume şi prenume SERBMI!lr.'ă" 

TODIRICA c.....,.,~~~'7't;r' 
Semn ăt.....---=---==:;=_,~~ 

Data ... 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum şi 

Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR şi Manualul de achiziţii publice ce se vor 
anexa Contractului de Finanţare. Pentru a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii · 
vor folosi fişele de date model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiunile mai sus 
amintite. Trebuie acordată atenţie sporită respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor 
de achiziţie publică, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, 

transparenţa, proporţionalitatea şi asumarea răspunderii. 
Atenţie: 

.Nerespectarea tratamentului egal pe parcursul procesulu_i de evaluare reprezintă principala cauză de 
respingere/neaprobare a achiziţiilor de către AFIR. 

2.Avans: 
Puteţi solicita avans până la depunerea primei Cereri de Plată şi numai după avizarea unei achiziţii 

de . către AFIR. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. Valoarea avansului poate fi de pana la 
50% din valoarea ajutorului nerambursabil. 

3.Piată: 

Trebuie să depuneţi prima cerere de plată şi documentele justificative aferente în termen de cel 
mult 6 luni pentru proiectele fără C+M, respectiv 12 luni pentru proiectele care prevăd C+M de la data 
semnării contractului de finanţare. După aceste 12 luni, puteţi depune prima cerere de plată DOAR cu 
plata unor penalităţi (care sunt prevăzute în contractul pe care l - aţi semnat cu AFIR) şi pentru o perioadă 
nu mai lungă de 6 luni. Ultima tranşă de plată se va depune cu 90 de zile calendaristice înainte de 
expirarea duratei de execuţie a contractului de finanţare . Odată cu aceasta, trebuie să faceţi dovada 
tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare! 

4.Modificarea Contractului de Finanţare: 
O_rice modificare adusă la proiectul tehnic trebuie adusă la ~unoşti'nţa AFIR înainte de depunerea 

tranşei de plată. Este posibil să aveţi nevoie de o modificare a contractului de finanţare înainte de 
depunerea cererii de plată- experţii CRFIR vă vor clarifica şi ajuta, cereti sprijinul! 

Nu efectuaţi lucrări care nu corespund cu contractul de achiziţii sau sunt diferite faţă de 
specificaţiile din proiectu! tehnic/autor!zaţia de construire! Asiguraţi-vă că lucrările pentru care so!icitaţi 

AFIR- Centrul Regiona l pentru Finantarea Investitiilor ~urale 7 Centru Alba Iulia 
Alba Iulia, Adresa: Alexandru Ioan Cuza, Nr: 23, Jud : Alba, Tel : 0258 813 737 
E-mail: c rpdrp7a l baiulieţ@afir.info Web: www.afir.madr.ro 

1 



( 

Nota de indrumare- C1920072E218370800668 

plată sunt realiz.ate şi pot.fi găsite la vizita pe teren! Veţi evita astfel efectuarea de posibile cheltuieli care 
nu vor fi decontate de AFIR (de exemplu, lucrări sau materiale care nu sunt incluse în proiectul tehnic), 
primirea unor sancţiuni etc. 

5. In perioada de monitorizare a proiectului, beneficiarul trebuie să mentina criteriile de eligibilitate 
şi selecţie în baza cărora proiectul a fost finanţat, sa realizeze ·integral obiectivele propuse prin 
proiect; 

Atenţie! 

Proiectul poate fi supus unor verificări suplimentare atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de 
monitorizare a acestuia (de către Direcţia Audit Intern, Direcţia Control şi Antifraudă; Comisia Europeană: 
Direcţia Generală pen-tru Agricultură sau Oficiul Eu~opean de Luptă Antifraudăi Curtea Europeană de 
Conturi; Curtea de Conturi a României- Autoritatea de Audit; Direcţia Naţională Anticorupţie; 

Departamentul pentru Luptă Antifraudă); 

Beneficiarul trebuie să fie conştient de consecinţele ce pot decurge din nerespectarea prevederilor 
contractuale şi legale (declanşarea procedurii de constatare a neregulilor . şi recuperare a fondurilor 
nerambursabile acordate; obligaţia AFIR în cazul descoperirii de suspiciuni de fraudă de a colabora cu 
organele de cercetar.e penală şi măsurile administrative ce decurg din acestea: SEichestre, executarea silită 
a debitelor de catre ANAF, etc.); 
Beneficiarul trebuie să acorde o atenţie deosebită în alegerea consultanţilor şi a furnizorilor de a căror 
corectitudine şi profesionalism depinde implementarea cu succes a proiectului (ex.: evitarea organizării de 
achiziţii formale, întelegeri prealabile intre furnizori,conflicte de interese, subcontractare, etc.); pentru 
eventualele nereguli descoperite ulterior platilor, beneficiarii rămân singurii răspunzatori de returnarea 
fondurilor acordate de AFIR. 

Lista completă a obligaţiilor dumneavoastră o gasiţi în prevederile Contractului de Finanţare. 
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