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Capitolul 1 - Definiții și abrevieri 
 

1.1 Definiții 

 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect 

și 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 condițiile legii 

între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile și obligațiile părților, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum și alte 

dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR 

și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;  

Dosarul Cererii de Finanțare - Cererea de Finanțare, însoțită de anexele administrative 

conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 

detașareași/sau înlocuirea documentelor; 

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

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;  

Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicită finanțare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului și pentru 

selectarea proiectului, în vederea contractării; 

Fișa măsurii/Submăsurii – 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 și intensitatea 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) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă;  

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 

„LiaisonsEntreActions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru 

Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);  

Perioada de implementare – reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 

până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
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Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de 

finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potențial beneficiar al sprijinului 

nerambursabil din FEADR; 

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; 

Solicitant – persoană juridică/ONG, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

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 cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la 

valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau 

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și nu pot 

fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 

procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de 

către beneficiarul proiectului; 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări. 

Zi – zi lucrătoare. 

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație 

echivalentul conjuncției „sau” (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului „sau”) pentru a indica 

alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu 

„modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este 

echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în 

Ghidul solicitantului – Sub măsura 6.4 versiunea 03 52 Informațiile din Ghidul solicitantului nu pot 

fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod 

gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate. enunțarea unităților de 

măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră). 

 

1.2 Abrevieri 

 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare 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 – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  
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OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

județean a AFIR (la nivel național există 41 Oficii Județene);  

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;   

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din 

cadrul AFIR;  

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-

agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți 

Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de 

Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

 

Capitolul 2 - Prevederigenerale 
 

2.1 Contribuția Măsurii 5/6A, 6B –O EDUCARE MAI BUNĂ PENTRU O MAI BUNĂ 

INTEGRARE A GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN SPECIAL PENTRU MINORITATEA 

ROMĂ DIN MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”la domeniile de intervenție 

 

Măsura 5/6A, 6B - „O EDUCARE MAI BUNĂ PENTRU O MAI BUNĂ INTEGRARE A 

GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN SPECIAL PENTRU MINORITATEA ROMĂ DIN MICROREGIUNEA GAL 

“CODRII BUCOVINEI”din  cadrul SDL 2014-2020 a GAL „Codrii Bucovinei” corespunde obiectivelor 

art. 20 din Regulamentul (UE) 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare. 

Măsura 5/6A, 6B - „O EDUCARE MAI BUNĂ PENTRU O MAI BUNĂ INTEGRARE A 

GRUPURILOR VULNERABILE, ÎN SPECIAL PENTRU MINORITATEA ROMĂ DIN MICROREGIUNEA GAL 

“CODRII BUCOVINEI”contribuie și la DI: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale (DI 

principal) și la DI 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă 

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Măsura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 
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Obiectivul de dezvoltare rurală al măsurii conform Reg(UE) 1305/2013: 

 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivul specific local al măsurii: 

 

Asigurarea creșterii gradului de ocupare în rândul minorităților cu accent pe etnia roma,  

Crearea infrastructurii necesare activităților de economie socială, a învățământului preșcolar 
pentru grupuri vulnerabile (inclusiv minoritate romă)  

Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții,  

Conservarea moștenirii culturale,  

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor publice locale,  

Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite,  

Realizarea incluziunii sociale.  

Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomenului de segregare.  
 

Măsura contribuie la creșterea accesului la servicii de ocupare și implicit la creșterea 

gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile în general și a populației de etnie roma în 

special. Această măsură vizează: 

 Identificarea nevoilor de formare profesională (calificare/recalificare) a persoanelor 

vulnerabile (inclusiv minoritate romă) în deplin acord cu nevoile pieței muncii și cu 

studiile/educația de bază a persoanelor din grupurile țintă; 

 Identificarea acelor meserii/calificări care să valorizeze la potențial maximal 

deprinderile și abilitățile intrinseci ale populației minoritare in special de etnie roma, 

astfel încât inserția pe piața muncii să se realizeze cât mai optim 

 Necesitatea dezvoltării de unități de învățământ preșcolar (grădinițe) în zonele în care 

există astfel de nevoi la populația vulnerabilă (inclusiv populația de etnie romă) 

 dezvoltarea serviciilor comunitare tip creșă/afterschool astfel încât să crească nivelul 

de educație și coeziune al comunităților în care există populație vulnerabilă. 

 Încurajarea activităților care implică dialogul și colaborarea în scopul evitării 

fenomenului de segregare. 

 

Măsura contribuie laobiectivele transversale: mediu si clima, inovare.  

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la 

eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Valoarea adăugată a măsurii: 

 

 Potențialul de forță de muncă al minorităților ce rezultă în urma implementării 

proiectelor  

 Existența pe teritoriul GAL a minorităților (rome etc.)  

 Romii din teritoriu înregistrează o participare redusă pe piață formală a muncii, dar au 

o participare ridicată pe piață informală a muncii  

 Punerea în valoare a talentelor artistice ale minorităților inclusiv etnia romă 

 Educarea tinerei generații  
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Caracter inovativ:  

 sprijinirea economiei sociale prin asigurarea de locuri de muncă pentru minorități 

inclusiv etnia romă 

 accesul minorităților inclusiv etnia roma la servicii/ infrastructuri de care nu au mai 

beneficiat anterior  

 asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din cadrul 

minorităților inclusiv etnia romă 

 metode inovative de combatere a discriminării și de prevenire a abandonului școlar. 

 

2.2 Contribuția publică totală a măsurii 

 

Suma disponibilă pe Măsura 5/6A, 6B (Contribuție FEADR + Buget național): 80.661,14 

euro. 

 

Contribuție FEADR: 85% = 68.561,97 euro. 

Contribuție națională: 15% = 12.099,17 euro. 

 

2.3 Tipul sprijinului 

 

 Tipul sprijinului: proiecte de investiții/servicii. 

 

 Tipul de sprijin (conform art. 67 din Reg(UE) nr. 1303/2013): 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant.  

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și 
art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăși 200.000 
euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis 
acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau 
contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare.  
 

2.4 Sume aplicabile și rata sprijinului 

 

 Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect: 50.000 euro. 

 

Fondul disponibil pe măsura: 80.661,14euro. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

2.5 Legislația națională și europeană aplicabilă 

 

Legislația europeană  
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Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană 

ratificat prin Legea nr. 157/2005;  

Regulamentul (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 social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și 

completările ulterioare;  

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei 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 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 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei 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 Consiliului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 

1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei 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) și de introducere a 

unor dispoziții tranzitorii;  

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 (UE) nr.640/2013 al Comisiei Europene 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 
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sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare 

rurală și al ecocondiționalității;  

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 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.  

Regulamentul (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea 

cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;  

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului 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;  

Regulamentul (UE) nr.702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 

sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;  

Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat;  

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 

european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 

C(2015) 3508). 

 

Legislația națională  

 

Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea 

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;  

Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susținute prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-

P99/26.02.2015;  

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, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea 

structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

ulterioare;  
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Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și 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 și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul garantării,aprobată cu modificările și 

completărileprin Legea nr. 56/2016;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea 

Bazei de date cu preturi de referință pentru mașini, utilaje si echipamente agricole specializate 

ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2015 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;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Legea nr. 215/2011 a administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

Hotărâre nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale; 

Legea Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 17 din 6 martie 2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității in domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de 

acțiuni pentru perioada 2015-2020;  
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  Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale; 

  Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, din 

14.01.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 

2.6 Aria de aplicabilitate a măsurii (teritoriul acoperit de GAL) 

 

 Investițiile sprijinite prin Măsura 5/6A, 6B trebuie să fie realizate pe teritoriul GAL „Codrii 

Bucovinei”, care cuprinde următoarele 9 UAT: 

- Comuna Adâncata (județul Suceava) 

- Comuna Hânțești (județul Suceava) 

- Comuna Vârfu Câmpului (județul Botoșani) 

- Comuna Zamostea (județul Suceava) 

- Comuna Zvoriștea (județul Suceava) 

- Comuna Pătrăuți (județul Suceava) 

- Comuna Siminicea (județul Suceava) 

- Comuna Șerbăuți (județul Suceava) 

- Comuna Mitocu Dragomirnei (județul Suceava) 

 

Capitolul 3 – Depunerea proiectelor 
 

3.1 Locul depunerii proiectelor 

 

Primirea proiectelor se va face la sediul GAL „Codrii Bucovinei”, prin înregistrarea 

acestora în registrul Cererilor de Finanțare. 

Dosarul Cererii de finanțare va conține Cerere de finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus la sediul GAL „Codrii Bucovinei” în 

2 exemplare originaleîn format de hârtie: Original 1 și Original 2 și vor fi însoțite de copiile 

electronice ale acestora.  Fiecare exemplar original va fi însoțit decopia sa electronică. 

Solicitanții se vor asigura că vor deține și ei un exemplar identic cu unul dintre 

exemplarele depuse la sediul GAL „Codrii Bucovinei”. 

 

Proiectele se vor depune la sediul GAL „Codrii Bucovinei”, în localitatea Zvoriștea, la 

sediul Primăriei și al Consiliului Local al comunei Zvoriștea, județul Suceava. 

Programul de lucru cu publicul: 08:00 – 16:00 de luni până vineri. 

Perioada de depunere a proiectelor:18 decembrie 2017 – 16 februarie 2018. 

Alocarea pe sesiune: 80.661,14 euro. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este 

de: 

- Minim 5 puncte – pentru proiectele de investiții, 

- Minim 5 de puncte – pentru proiectele de servicii. 

 

Capitolul 4 – Categorii de beneficiari eligibili 
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4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 

 

 Beneficiarii eligibili în cadrul Măsurii 5/6A, 6B pot fi: 

 
Entități publice: Comune și asociații de dezvoltare intercomunitară  

Societate civilă: Asociații și fundații, inclusiv GAL-ul în cazul în care nu există alți solicitanți  

Entități private: Furnizori de formare profesională  

Parteneriate 
 

Atenție! 

Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele 

comunelor. 

Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este președintele 

consiliului de administrație, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul 

rural, activitatea desfășurându‐se în spațiul rural. 

 

Solicitanții/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții 

derulate prin PNDR 2014‐2020, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 

226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de 

dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la 

bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.  

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzător și în cazul ADI, dacă un membru al 

asociației se află în situațiile prevăzute mai sus. 

 

Sediul social și/sau punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie 

situate în spațiul rural de pe teritoriul GAL-ului, activitatea desfășurându-se în spațiul rural, pe 

teritoriul GAL-ului. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte în cadrul 

măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor 

condiții, după caz: 

a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât și pentru FEADR, 

care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea contractelor de finanțare. 

b. solicitanții care s-au angajat la depunerea Cererii de finanțare prin declarație pe 

propria răspundere, că vor prezenta la data semnării contractului dovada cofinanțării private 

și nu prezintă acest document la data prevăzută în notificarea AFIR, pot redepune/depune 

proiect numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul. 

Pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 și 

solicitanții care au depus astfel de proiecte în sesiunile anterioare și care nu au prezentat 

proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR. 
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Capitolul 5 -Condiții minime obligatorii pentru acordarea 

sprijinului 
 

Este important ca înaintea depunerii cererii de finanțare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe 

care proiectul îl realizează și să specificați valoarea punctajului în cererea de finanțare, secțiunea 

A6 „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. 

ATENȚIE! Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de 

Fezabilitate/Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ toate 

informațiile concludente, informații pe care documentele justificative anexate le vor demonstra 

și susține. 

Solicitanții vor detalia în cadrul Cererii de Finanțare secțiunea A6 „Date despre tipul de 

proiect și beneficiar”, la punctul A6.3.1, fiecare criteriu de selecție care concură la prescoring-ul 

înscris la punctul A6.3. 

IMPORTANT! 

Solicitanții pot depune Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentația de 

Avizare pentru Lucrări deIntervenții/Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 

28/2008, pentruobiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 

 

Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin 

pe această măsură: 

 

Condiții generale, după caz: 

 

 EG 1 -Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Documente verificate: 

Documentele de infiintare – specifice fiecarui tip de solicitant: 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Pentru APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului 

primarului și Hotărârea de validare a consilului local, 

 Pentru ADI - Act de infiintare si Statutul, Incheiere privind înscrierea în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, 

 Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţareşi 

statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă 

definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, actele 

doveditoare ale sediului), 

 Certificat de inregistrare fiscala, 

 Pentru entitati private: Certificat de inregistrare ONRC, 

 Certificat constator extins ONRC (din care sa rezulte: sediul social/punct de lucru 

pe 

teritoriul GAL, codul CAEN autorizat pentru formare profesionala etc). 

 

 EG 2 - Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

Documente verificate:  
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 Declarația pe propria răspundere a solicitantului/alte documente specifice, după 

caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

 EG 3 - Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la data ultimei plăți. 

Documente verificate: 

 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, 

 Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 

Unitate 

de cult, fundatie), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic investiției; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiției în cazul obținerii finanțării;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

 numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, 

licee/școli profesionale, structuri tip „after‐school”, creșe); 

 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); 

 agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); 

 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în 

derularea proiectului. 

 

 EG 4 - Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare, 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/Memoriu justificativ. 

Se vor depune si documentele pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi 

realizate investițiile: 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții/montaj/dotari: 

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţieişi/sau terenului careconferă 

solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţiicompetente, 

autorizaţia de construire, 

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute(dobândit 

prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat demoştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract deconcesiune; 

sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. 

Emitereaautorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate 

facenumai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului 

dedrept. 

 

 EG 5 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară 

locală/județeană/națională aprobată. 

Documente verificate: 
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 Extras din Strategia locala/judeteana/nationala, dupa caz, 

 Copie a Hotararii de aprobare a strategiei. 

 

 

 EG 6 - Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească cel puțin o localitate 

din teritoriu. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare/Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

 

 EG 7 - Persoanele beneficiare ale activităților de informare, transfer de 

cunoștințe/schimburi de experiență și de bune practici trebuie să facă parte din grupul 

țintă și să fie din teritoriul GAL. 

Documente verificate: 

• Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 8 - Activitățile de transfer de cunoștințe și schimburi de experiență și bune practici 

pot avea loc și în afara teritoriului GAL. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 9 - Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 10 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

Documente verificate: 

- Certificatul de Urbanismeliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 

urbanism faza PUG: - în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în 

PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 

urbanism faza PUZ. 

 

 EG 11 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia. 

Documente Verificate: 

Hotărârea consiliului local (consiliilor  locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării generale 

aferent  ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții. 

 

 EG 12 - Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 

măsurii din SDL. 

Documente Verificate: 

Cererea de finanțare, Doc. 1 din dosarul Cererii de finanțare. 

 

Condiții obligatorii pentru proiectele de investiții: 
 
 EG 1 -Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
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Documente verificate: 

Documentele de infiintare – specifice fiecarui tip de solicitant: 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Pentru APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului 

primarului și Hotărârea de validare a consilului local, 

 Pentru ADI - Act de infiintare si Statutul, Incheiere privind înscrierea în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, 

 Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţareşi 

statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă 

definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, actele 

doveditoare ale sediului), 

 Certificat de inregistrare fiscala, 

 Pentru entitati private: Certificat de inregistrare ONRC, 

 Certificat constator extins ONRC (din care sa rezulte: sediul social/punct de lucru 

pe 

teritoriul GAL, codul CAEN autorizat pentru formare profesionala etc). 

 

 EG 2 - Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

Documente verificate:  

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului/alte documente specifice, după 

caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

 EG 3 - Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la data ultimei plăți. 

Documente verificate: 

 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, 

 Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 

Unitate 

de cult, fundatie), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului - pentru perioada de 

realizare a investiţiei, în cazul în care se obţinefinanţarea; 

- angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei 

pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.); 

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului. 

 

 EG 4 - Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare, 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ 
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Memoriu justificativ 

Se vor depune si documentele pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi 

realizate investițiile: 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții/montaj/dotari: 

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţieişi/sau terenului care 

conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii 

competente, autorizaţia de construire: 

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de 

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de 

concesiune; 

sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face 

numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de 

drept. 

 

 EG 5 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară 

locală/județeană/națională aprobată. 

Documente verificate: 

 Extras din Strategia locala/judeteana/nationala, dupa caz, 

 Copie a Hotararii de aprobare a strategiei. 

 

 

 EG 6 - Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească cel puțin o localitate 

din teritoriu. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare/Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

 

 EG 9 - Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 10 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

Documente verificate: 

- Certificatul de Urbanismeliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 

urbanism faza PUG: - în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în 

PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 

urbanism faza PUZ. 

 

 EG 11 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia. 

Documente Verificate: 

Hotărârea consiliului local (consiliilor  locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii generala 

aferent  ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții. 
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 EG 12 - Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 

măsurii din SDL. 

Documente Verificate: 

Cererea de finanțare, Doc. 1 din dosarul Cererii de finanțare 

 

Condiții obligatorii pentru proiectele de servicii: 
 
 EG 1 -Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Documente verificate: 

Documentele de infiintare – specifice fiecarui tip de solicitant: 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Pentru APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului 

primarului și Hotărârea de validare a consilului local, 

 Pentru ADI - Act de infiintare si Statutul, Incheiere privind înscrierea în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în Registrul 

asociaţiilorşifundaţiilor, 

 Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţareşi 

statutul, încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, rămasă 

definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilorşifundaţiilor, actele 

doveditoare ale sediului), 

 Certificat de inregistrare fiscala, 

 Pentru entitati private: Certificat de inregistrare ONRC, 

 Certificat constator extins ONRC (din care sa rezulte: sediul social/punct de lucru 

pe 

teritoriul GAL, codul CAEN autorizat pentru formare profesionala etc). 

 

 EG 2 - Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

Documente verificate:  

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului/alte documente specifice, după 

caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

 EG 3 - Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la data ultimei plăți. 

Documente verificate: 

 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, 

 Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 

Unitate 

de cult, fundatie), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului - pentru perioada de 

realizare a investiţiei, în cazul în care se obţinefinanţarea; 

- angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei 

pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, 
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capacităţi etc.); 

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului. 

 

 EG 4 - Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare, 

 Fișa măsurii din SDL, 

 Studiul de Fezabilitate /Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ 

Memoriu justificativ 

Se vor depune si documentele pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi 

realizate investițiile: 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții/montaj/dotari: 

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţieişi/sau terenului care 

conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii 

competente, autorizaţia de construire: 

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de 

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de 

concesiune; 

sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face 

numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de 

drept. 

 

 EG 5 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară 

locală/județeană/națională aprobată. 

Documente verificate: 

 Extras din Strategia locala/judeteana/nationala, dupa caz, 

 Copie a Hotararii de aprobare a strategiei. 

 

 

 EG 6 - Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească cel puțin o localitate 

din teritoriu. 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare/Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

 

 EG 7 - Persoanele beneficiare ale activităților de informare, transfer de 

cunoștințe/schimburi de experiență și de bune practici trebuie să facă parte din grupul 

țintă și să fie din teritoriul GAL. 

Documente verificate: 

• Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 8 - Activitățile de transfer de cunoștințe și schimburi de experiență și bune practici 

pot avea loc și în afara teritoriului GAL. 

Documente verificate: 
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 Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 9 - Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

Documente verificate: 

 Anexa 1 - Cererea de finanțare. 

 

 EG 12 - Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 

măsurii din SDL. 

Documente Verificate: 

 Cererea de finanțare, Doc. 1 din dosarul Cererii de finanțare. 

 

Capitolul 6 – Cheltuieli eligibile și neeligibile 
 

În cadrul unui proiect, cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată 

doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului stabilită în 

conformitate cu fișa măsurii din SDL aprobată de către AM PNDR, în limita valorii maxime a 

sprijinului din Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

6.1 Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile 

 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată 

doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate 

cu Fișa submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării. 

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale 

și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile: 

 

1. Acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și 

acțiuni de informare - pot include: cursuri de formare, ateliere de lucru și îndrumare 

profesională. 

2. Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; programe 

speciale  (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionale în vederea 

realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.). 

3. Investiții corporale și necorporale în patrimoniul cultural. 

4. Acțiuni de conștientizare privind mediul înconjurător. 

5. Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și reducerea fenomenului de 

segregare: 

 organizarea de cursuri de educație alternativă (ex. sport, muzică, artă, activități 

de auto-cunoaștere și de cunoașterea celuilalt etc.) în care participă membrii din 

comunitatea segregată și din comunitatea majoritară, 

 facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii este o 

problemă, atunci se va asigura transportul prin achiziționarea de microbuze 

școlare, 
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 organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinți din 

comunitatea segregată și din comunitatea majoritară, 

 activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de ex. istoria romilor, 

obiceiuri locale etc., 

 centrele (sau activitățile) de tip școală după școală care să asigure participarea 

copiilor din comunitatea segregată și din comunitatea nesegregată.  

 organizarea de sesiuni de instruire si mediere in vederea ocupării unui loc de munca 

 activități/ campanii de informare referitoare la o viață sănătoasă la care să 

participe atât membrii comunității segregate, cât și membrii comunității 

majoritare. 

6. Dotarea unităților școlare (materiale didactice, mobilier etc.) care au copii din categoria 

grupurilor vulnerabile inclusiv minorități locale (în special minoritatea romă). 

7. Înființarea, modernizarea și amenajarea spațiilor de joacă și a terenurilor de sport în 

comunitățile care au populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități 

locale (în special minoritatea romă). 

 

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin.(4) din HG 226/2015 cu modificările și completările 

ulterioare,costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile șiachiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita 

valorii pe piață aactivului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliereprivind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor 

fi realizate înlimita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectelecare prevăd și 

construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentruproiectele care prevăd investiții în achiziții, altele 

decâtcele referitoare la construcții‐montaj. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și  management, inclusiv onorariile 

pentru consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională. Cheltuielile pentru 

consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile. 

 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013 cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc următoarele condiții: 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, 

acorduri șiautorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau 

rezultă din cerințeleminime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020; 

b) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea 

economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

c) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției 

lucrărilor deconstrucții ‐ montaj. 
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Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă condițiile anterior menționate și se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranșe 

de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului 

Cererii de Finanțare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată. 

 

Studiile de Fezabilitate și/sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, 

aferente cererilor de finanțare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 

2014‐2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

Conținutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare 

privindconținutului‐cadru al documentației tehnico‐economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiții și lucrări de intervenții". 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în 

legătură cuîndeplinirea obiectivelor investiției; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității 

costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu 

AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legii. 

 

 Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor: 

 

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:  

- Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor  

- H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 - Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";  

- Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale;  

- R. (UE) nr. 1305/2013 - art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, 

art. 60 privind eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la 

eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre naturale, art. 61 privind cheltuielile 

eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin măsura din SDL);  

- R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind 

investițiile;  

- R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii și legislația 

națională, Titlul IV Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele 

financiare, art. 42 privind eligibilitatea cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al 

R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind formele de sprijin, art. 67 

privind tipuri de granturi și de asistență rambursabilă, art. 68 privind finanțarea forfetară 

pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența 

rambursabilă, art. 69 privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistență 

rambursabilă, art. 70 privind eligibilitatea operațiunilor în funcție de localizare, art. 71 

privind caracterul durabil al operațiunilor).  
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6.2 Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile 

 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  

 

În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile Măsurilor/Sub-măsurilor 

excluse de la finanțare prin Submăsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei 

Sub-măsuri.  

 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

  a. dobânzi debitoare; 

  b. achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;  

  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

  d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

  e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

   

Capitolul 7 – Selecția proiectelor 
 

 Selecția proiectelor prin intermediul GAL „Codrii Bucovinei” se va face în baza principiilor 

de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL. 

 

 Pentru proiectele de investiții, vor fi următoarele criterii de selecție: 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție Punctaj 

Observații despre modalitatea de 

acordare a punctajului 

1 Numărul de locuri de muncă create Maxim 

30 de 

puncte 

Se vor lua în calcul doar locurile de 

munca nou create cu norma 

întreagă sau parțială. 

 

Pentru a fi luate în calcul normele 

de lucru parțiale, numărul orelor de 

lucru cu normă parțială se va aduna 

(de exemplu 2 locuri de muncă cu 

norma parțială a câte 4 ore pe zi = 

1 loc de muncă cu normă întreagă). 

Minim 3 locuri de muncă 30 

puncte 

Minim 2 locuri de muncă 25 

puncte 

Minim 1 loc de muncă 
20 

puncte 

2 Prioritizarea în cadrul fermierilor a 

celor care au beneficiat la finanțare 

prin măsura M6/2A, 3A, 6A și prin 

măsura M1/6C 

5 puncte 

Se verifica informațiile prezentate 

în dosarul Cererii de finanțare. 

3 Ca beneficiari direcți în vederea 

formării profesionale sunt 

prioritizateentități private: Furnizori 

de formare profesională care au 

5 puncte 

Se acorda punctaj dacă solicitantul 

este un furnizor de formare 

profesională care a beneficiat de 

finanțare prin măsura M2/5A, 6A. Se 
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ATENȚIE! 

Pentru această măsură, pentru proiectele de investiții, punctajul minim este de 5 

de puncte și reprezintăpragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare 

nerambursabilă. 

 

 Pentru proiectele de servicii, vor fi următoarele criterii de selecție: 

beneficiat de finanțare prin măsura 

M2/5A, 6A 

verifica informațiile prezenta în 

dosarul Cererii de finanțare. 

4 Din cadrul beneficiarilor  indirecți - 

grupuri vulnerabile -sunt prioritizate 

persoanele care au beneficiat la 

finanțare prin măsura M4/6B 

5 puncte 

Se acorda punctaj dacă solicitantul 

face parte dintre persoanele care 

au beneficiat de finanțare prin 

măsura M4 / 6B 

5 Proiectele propun activități de 

formare profesională și de dobândire 

de competențe din domenii cât mai 

variate 

Maxim 

10 

puncte 

Se acorda punctaj dacă prin proiect 

vor fi organizate cel puțin 2 

activități de formare profesională și 

de dobândire de competențe pe 

domenii cât mai variate. Se verifica 

informațiile prezenta în dosarul 

Cererii de finanțare (obiective 

propuse). 

Prin proiect se propun cel puțin 3 

activități de formare profesională și 

de dobândire de competențe din 

domenii cât mai variate 

10 

puncte 

Prin proiect se propun 2 activități de 
formare profesională și de dobândire 
de competențe din domenii cât mai 
variate 

5 puncte 

6 Proiectele propun soluții inovative 

pentru atingerea obiectivelor stabilite 

prin SDL 

20 

puncte 

Se acordă punctaj proiectelor care 

vizează soluții tehnice, 

echipamente și tehnologii inovative, 

chiar dacă acestea nu sunt noi 

pentru piață în domeniul. 

Dacă soluțiile tehnice, 

echipamentele și tehnologiile 

propuse sunt noi pentru solicitant, 

atunci se va acorda punctajul 

7 Solicitantul va justifica utilitatea 

proiectului pentru mai multe UAT de 

pe teritoriul GAL 

Maxim 

25 

puncte 

Se verifică informațiile specificate 

în Memoriul justificativ/Studiul de 

fezabilitate precum și contractele 

de parteneriat prezentate.  Proiectul deservește minim 2 UAT-uri 10 

puncte 

Proiectul deservește minim 3 UAT-uri 15 

puncte 

Proiectul deservește minim 4 UAT-uri 20 

puncte 

Proiectul deservește minim 5 UAT-uri 25 

puncte 

 TOTAL 100 

puncte 
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Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție Punctaj 

Observații despre modalitatea de 

acordare a punctajului 

1 

Numărul de locuri de muncă create 

Maxim 

25 de 

puncte 

Se vor lua în calcul doar locurile de 

munca nou create cu norma 

întreagă sau parțială. 

 

Pentru a fi luate în calcul normele 

de lucru parțiale, numărul orelor de 

lucru cu normă parțială se va aduna 

(de exemplu 2 locuri de muncă cu 

norma parțială a câte 4 ore pe zi = 

1 loc de muncă cu normă întreagă). 

Minim 3 locuri de muncă 25 

puncte 

Minim 2 locuri de muncă 20 

puncte 

Minim 1 loc de muncă 
15 

puncte 

2 Prioritizarea în cadrul fermierilor a 

celor care au beneficiat la finanțare 

prin măsura M6/2A, 3A, 6A și prin 

măsura M1/6C 

5 puncte 

Se verifica informațiile prezentate 

în dosarul Cererii de finanțare. 

3 Ca beneficiari direcți în vederea 

formării profesionale sunt 

prioritizateentități private: Furnizori 

de formare profesională care au 

beneficiat de finanțare prin măsura 

M2/5A, 6A 

5 puncte 

Se acorda punctaj dacă solicitantul 

este un furnizor de formare 

profesională care a beneficiat de 

finanțare prin măsura M2/5A, 6A. Se 

verifica informațiile prezenta în 

dosarul Cererii de finanțare. 

4 Din cadrul beneficiarilor  indirecți - 

grupuri vulnerabile -sunt prioritizate 

persoanele care au beneficiat la 

finanțare prin măsura M4/6B 

5 puncte 

Se acorda punctaj dacă solicitantul 

face parte dintre persoanele care 

au beneficiat de finanțare prin 

măsura M4 / 6B 

5 Proiectele propun activități de 

formare profesională și de dobândire 

de competențe din domenii cât mai 

variate 

Maxim 

30 

puncte 

Se acorda punctaj dacă prin proiect 

vor fi organizate cel puțin 2 

activități de formare profesională și 

de dobândire de competențe pe 

domenii cât mai variate. Se verifica 

informațiile prezenta în dosarul 

Cererii de finanțare (obiective 

propuse).  

Prin proiect se propun cel puțin 5 

activități de formare profesională și 

de dobândire de competențe din 

domenii cât mai variate 

30 

puncte 

Prin proiect se propun 4 activități de 

formare profesională și de dobândire 

de competențe din domenii cât mai 

variate 

25 

puncte 

Prin proiect se propun 3 activități de 
formare profesională și de dobândire 
de competențe din domenii cât mai 
variate 

20 

puncte 

Prin proiect se propun 2 activități de 
formare profesională și de dobândire 
de competențe din domenii cât mai 
variate 

15 

puncte 
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ATENȚIE! 

Pentru această măsură, pentru proiectele de servicii, punctajul minim este de 5 de 

puncte și reprezintăpragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare 

nerambursabilă. 

 

 În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face astfel: 

1. În vederea deservirii a cât mai multor potențiali beneficiari și a finanțării a cât mai 

multor proiecte, se va acorda prioritate proiectelor cu valoarea mai mică. 

2. Al doilea criteriu de departajare va fi numărul de locuri de munca nou create.Se va 

acorda prioritate proiectelor care creează mai multe locuri de muncă 

3. Al treilea criteriu de departajare va fi utilitatea proiectului pentru numărul de UAT de 

pe teritoriul GAL. 

4. Al patrulea criteriu de departajare va fi numărul activități de formare profesională și 

de dobândire de competențe din domenii cât mai variate. 

 

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL-ului sub pragul de 

calitate minim vor fi declarate neconforme și nu vor intra în etapa de selecție. 

 

ATENȚIE!  

 

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție, atât la 

faza de implementare a proiectului cât și în perioada de monitorizare, activități pentru care 

cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii. 

6 Proiectele propun soluții inovative 

pentru atingerea obiectivelor 

stabilite prin SDL 

5 puncte 

Se acordă punctaj proiectelor care 

vizează soluții tehnice, 

echipamente și tehnologii inovative, 

chiar dacă acestea nu sunt noi 

pentru piață în domeniul. 

Dacă soluțiile tehnice, 

echipamentele și tehnologiile 

propuse sunt noi pentru solicitant, 

atunci se va acorda punctajul 

7 Solicitantul va justifica utilitatea 

proiectului pentru mai multe UAT de 

pe teritoriul GAL 

 

Maxim 

25 

puncte 

Se verifică informațiile specificate 

în Memoriul justificativ/Studiul de 

fezabilitate precum și contractele 

de parteneriat prezentate. 

Proiectul deservește minim 2 UAT-uri 10 

puncte 

Proiectul deservește minim 3 UAT-uri 15 

puncte 

Proiectul deservește minim 4 UAT-uri 20 

puncte 

Proiectul deservește minim 5 UAT-uri 25 

puncte 

 TOTAL 100 

puncte 
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În situația în care, la verificarea oricărei cereri de plată sau la verificările efectuate în perioada 

de monitorizare se constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plățile vor fi sistate, contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de 

AFIR până la momentul constatării neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina 

beneficiarului, la dispoziția AFIR. 

 

Selecția proiectelor se va face în conformitate cu CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare 

și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL,  aprobată de DGDR AM PNDR, astfel: 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un 

reprezentant al AMPNDR 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin înregistrarea acestora în registrul 

Cererilor de Finanțare.  

Evaluarea proiectelorse realizează de către experții evaluatori. Aceștia verifică aspecte 

legate de conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție pentru toate 

proiectele înregistrate. Dacă se consideră necesar, experții pot solicita documente/ informații 

suplimentare. 

După încheierea procesului de evaluare, se va întocmiRaportul intermediar sau Raportul de 

evaluare care va fi publicat pe site-ul și sediu GAL-ului. Solicitanții vor primi notificări. După 

expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzute pentru soluționarea eventualelor contestații, 

se va întocmi Raportul final de selecție care va fi publicat pe site-ul și la sediul GAL-ului. 

Solicitanții vor primi notificări. 

 

Capitolul 8 – Valoarea sprijinului nerambursabil 
 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

o 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 50.000 euro. 

Fond disponibil pe masura 80.661,14 euro. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

 

Capitolul 9 – Completarea, depunerea si verificarea dosarului 

cererii de finanțare 
 

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 

eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. Un 

solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă prin FEADR și Guvernul 

României pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri din cadrul SDL 2014 - 

2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

9.1 Completarea Cererii de Finanțare 

 

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative, conform listei documentelor prezentată, legate într-un singur dosar, astfel încât 
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să nu permită detașarea și/sau înlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de Finanțare 

este prezentat în Anexa la prezentul Ghid și este disponibil în format electronic, la adresa 

www.galcodriibucovinei.ro.  

Atenție! 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. 

Atenție! 

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” și 

„Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul 

acestora. Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de 

indicatori și nici alți factori de risc în afara celor incluși în anexele menționate mai sus). 

Completarea celor două anexe la cererea de finanțare este obligatorie. 

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, 

anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la 

respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. Cererea de 

Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de 

Finanțare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și 

coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai 

informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor programului. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu 

un OPIS, asumat de solicitant prin semnătură. Pagina OPIS este pagina cu numărul 0 a Cererii de 

finanțare. Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. 

La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data 

întocmirii Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ, preluat de pe pagina web a Băncii 

Central-Europene - www.ecb.int secțiunea:  

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.  

Atenție! 

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, 

solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului 

Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, 

ale H.G. nr. 226/2015. 

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare 

în Cererea de finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de 

Finanțare, are posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de 

Finanțare FEADR cu condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la 

Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția 

prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată. 

 

Compartimentul tehnic al GAL poate asigura suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să 

le îndeplinească. 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparține solicitantului. Solicitantul (direct sau prin serviciului de consultanță 

contractat), realizează următorii pași: 

- Completează formularul cererii de finanțare și anexează documentele administrative și 

tehnice care sunt cerute de acest formular, și care formează dosarul cererii de 

finanțare 

- Realizează 2 exemplare originale ale dosarelor cererii de finanțare pe suport de hârtie 

(conform celor descrise in Capitolul 3 ale prezentului Ghid); 

- Realizează scan-ul cererii de finanțare după fiecare original în parte și a documentelor 

administrative anexate. 

Formatul electronic va conține cererea de finanțare și documentele administrative, așa 

cum sunt ele cerute prin ghidul solicitantului. Beneficiarul va rămâne în posesia unui exemplar din 

dosarului cererii de finanțarecare, îl va prezenta la momentul verificării conformității 

documentelor. 

 

9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 
 

Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanțare este disponibil în 

mod gratuit la sediul/punctul de lucru al GAL-ului sau pe site-ul GAL-

uluiwww.galcodriibucovinei.ro. Solicitantul, informat cu explicațiile menționate în Ghidul 

solicitantului,completează formularul de cerere de finanțare (Anexa 1) și anexează documentele 

administrative și tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea 

de finanțare. 

Solicitantul va putea să apeleze, dacă dorește, la consultanți, pentru întocmirea 

documentației tehnice și completarea Cererii de finanțare. Odată finalizată cererea definanțare, 

aceasta, împreună cu documentele atașate, se constituie în „dosarul cererii de finanțare”. 

Se întocmește de către solicitant în 2 exemplare originale pe suport de hârtie și 2 

exemplare în copie electronica (prin scanarea fiecărui exemplar original în parte): Formatul 

electronic va conține Cererea de finanțare (Anexa 1) in format editabil și va însoțită de 

documentația justificativă, inclusiv de partea economică a proiectului tehnic/studiului de 

fezabilitate/memoriului justificativ (în formă scanată ) care vor fi folosite la verificarea bugetului 

indicativ, a planului financiar și a viabilității proiectului. 

 

IMPORTANT! 

Va fi atașată o copie electronica (prin scanare) a studiului de fezabilitate/memoriului 

justificativ, inclusiv a tuturor documentelor atașate dosarului Cererii de finanțare, salvate ca 

fișiere distincte cu denumirea conforma listei documentelor (secțiunea specifica E din 

Cererea de finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, 

cu o rezoluție de scanare maxima de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. 

Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, 

sau să conțină două puncte succesive “..”. 

 Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 94, 

iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare 

de 94 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în 

format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele 

originale din Cererea de finanțare. 

 

ATENȚIE! 
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În situația în care copia electronica nu corespunde condițiilor menționate mai sus 

proiectul va fi declarat neconform. 

 

Dosarul Cererii de Finanțare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, după modelul 

următor: 

 

Nr. crt. Titlul documentului Nr. pagină (de la … până la 

… ) 

 

Opisul va fi numerotat cu numărul de ordine „0”. 

Fiecare exemplar din dosarul Cererii de finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate 

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecărui document, unde 

n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât 

sa nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Fiecare pagina va purta stampila 

solicitantului și semnătura. 

Solicitantul depune cererea de finanțare în 2 (doua) exemplare originale însoțite de copii 

electronice la sediul Grupului de Acțiune Locală, împreună cu documentele originale (pentru care 

a atașat copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu 

„ORIGINAL”, Proiectul se poate depune personal de către solicitant/reprezentant legal, sau de un 

împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal. 

Solicitantul este invitat să revină la sediul Grupului de Acțiune Local după evaluarea 

conformității inițiale (48 ore, în funcție de complexitatea proiectului) pentru a fi înștiințat dacă 

cererea de finanțare a primit conformitatea inițială sau i se explică cauzele neconformității 

inițiale. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert în prezența solicitantului. 

Proiectul se va înregistra in Registrul de Intrări/Ieșiri și se va aplica un număr de 

înregistrare, iar solicitantul va primi un bon cu acest număr de înregistrare. După înregistrare, 

documentația primită de la solicitant este transmisa managerului GAL, care o repartizează pentru 

evaluarea experților verificatori. 

La depunere se va completa fișa de verificarea conformității inițiale și se verifică pe loc 

următoarele: 

- Actul de identitate al persoanei care depune documentația; 

- Procura notarială a persoanei care depune, dacă este cazul; 

- Existența a 2 exemplare a cererii de finanțare cu anexele tehnice și administrative, pe 

suport hârtie; 

- Existența 2 CD care conțin scanarea cererii de finanțare cu anexe tehnice și 

administrative, denumirea parteneriatului și dimensiunea documentelor in KB; 

- Concordanța între Opis și conținutul dosarului Cererii de finanțare cu anexe (conținut 

+paginația). 

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este 

precizat în formularul Cerere de finanțare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (în 

original) a reprezentantului legal, la sediul /punctul de lucru al Grupului de Acțiune Local (GAL) 

„Codrii Bucovinei”. Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de Finanțare. 

În cazul în care se constată neconcordanțe față de cele menționate anterior, se va 

consemna acest lucru în fișa de verificare a conformității inițiale, cererea de finanțare fiind 

declarată neconformă. 

Fișa de verificare a conformității inițiale va fi semnată de reprezentantul solicitantului 

pentru luare la cunoștință. 
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9.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare 
 

Verificarea cererilor de finanțare se face la sediul GAL de către experții verificatori. 

Atenție ! Grupul de Acțiune Local „Codrii Bucovinei” își rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării 

proiectului, se constată de către experții verificatori/manager de proiect că este necesar. 

Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții evaluatori în scris. 

 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

-verificarea conformității cererii de finanțare; 

-verificarea eligibilității solicitantului; 

-verificarea criteriilor de eligibilitatea investiției; 

-verificarea bugetului indicativ al proiectului. 

 

Pe parcursul procesului de evaluare, dacă expertul consideră că sunt necesare informații 

suplimentare, acestea se solicită în scris, doar în următoarele cazuri: 

- expertul poate solicita informații/documente suplimentare, pentru toate aspectele de 

conformitate care necesită clarificări. 

- în cazul în care studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții/ plan de afaceri/memoriu justificativ conțin informații insuficiente pentru clarificarea 

unor criterii de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de 

celelalte documenteanexate cererii de finanțare. 

- în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de 

Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document. 

- în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective. 

- în cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) 

există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

făcută corect. 

 

ATENȚIE! 

Nu este permisă încadrarea în subcapitolul 4.1 Construcții și instalații, atât a unor 

cheltuieli eligibile cât și a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, 

distinct,lucrările/spațiile/instalațiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli. Pentru restul 

subcapitolelorde la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care 

fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. 

 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu 

forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare”, Cererea de 

finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente 

suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 

Informațiile nesolicitate transmise prin– Fișa de solicitare de informații suplimentare, de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare. 

Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații prin documentul - Fișa de solicitare de 

informații suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării 
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expertului verificator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va 

întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după 

notificare în urma aprobării Raportului de Selecție. 

 

9.3.1 Verificarea conformității Cererii de Finanțare la GAL – etapa 1 (existența 

documentelor depuse) 
 

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare (E1.1), dacă este corect 

completată, dacă anexele tehnice și administrative cerute în partea E a formularului E1.1 sunt 

prezente. Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al 

documentelor atașate: Cererea de finanțare, inclusiv documentația atașata acesteia (partea 

economica a proiectului tehnic/ studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ) și copia 

electronică a dosarului cererii de finanțare. Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din 

Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine 

de la „1” la „n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor 

din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau 

înlocuirea documentelor. 

Exemplarele originale vor avea înscrise pe copertă, în partea superioară dreaptă, 

mențiunea «ORIGINAL 1» și «ORIGINAL 2». Fiecare pagină va purta semnătura și ștampila 

solicitantului. Exemplarul - copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, 

mențiunea «COPIE». Fiecare pagină a Exemplarului«COPIE» va avea mențiunea „Conform cu 

originalul” și va purta semnătura și ștampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor 

fizice).  

Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fișa de verificare a 

conformității. Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul 

de evaluare. În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de forma sunt erorile făcute de către solicitant în completarea 

Cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verificatori dar care, cu ocazia verificării 

conformității, pot fi corectate de către aceștia din urma pe baza unor dovezi/informații 

prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare. 

 

Atenție! 

Necompletarea unui câmp din cererea de finanțare nu este considerata eroare de 

forma. 

 

Atenție! 

Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere sau 

nebifarea unei căsuțe din partea „F” a Cererii de Finanțare, dacă proiectul impune, situație 

în care proiectul este declarat neeligibil. 

Numai erorile de formă se corecteazăîn procesul de evaluare prin solicitare de informații 

suplimentare. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de 

finanțare conforma, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune. Daca în urma verificării Cererea 

de Finanțare este declarata conforma, se trece la următoarea etapa de verificare și anume la 

verificarea eligibilității acesteia. 

 

9.3.2 Verificarea eligibilității solicitantului 
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Punctajul fiecărui proiect se va calcula în bazainformațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 

 

9.3.3 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției  

 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea criteriilor generale de 

eligibilitate și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor 

provenite de la solicitant. În vederea evitării dublei finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea 

de Finanțare, referitoare la finanțări nerambursabile. 

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”. 

 

9.3.4 Verificarea bugetului indicativ al proiectului 

 

Verificarea bugetului indicativ al proiectuluitrebuie să aibă în vedere și verificarea 

caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect). Această verificare trebuie să 

cuprindă următoarele aspecte: 

- pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în 

maximul prevăzut în aceasta; 

- pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor 

bunurilor din buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru 

bunuri de același tip, solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip 

de investiții (dacă se folosește această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință 

sunt reale, la nivelul pieței); 

Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare În urma verificărilor privind eligibilitatea 

solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selecție, pot exista doua situații: 

- proiectul este neeligibil; 

- proiectul este eligibil. 

 

9.4 Eligibilitatea la nivelul AFIR 
 

 La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al 

acestuia. cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună 

proiectul. 

 Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”.  
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţareînsoţită de anexele administrative 

conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 
detaşareaşi/sau înlocuirea documentelor.  

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale 
AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:  
• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin 

completarea Formularului 3;  

• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de 

CDRJ prin completarea Formularului 3;  

• Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;  

• Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);  

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul 

GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);  
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• Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;  

• Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ;  

• Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ. 

Capitolul 10  - Contractarea fondurilor 
 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren 

dacă este cazul, AFIR va notifica beneficiarul privind Decizia de Selecție prin documentul 

„Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de 

Finanțare”. 

Solicitantul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) 

următoarele documente, cu caracter conform HG 226/2015 cu modificările și 

completările ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificării: 

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de DirecțiaGenerală 

a Finanțelor Publice și, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat. 

2. Document emis de ANPM 

2.1 Clasarea notificării 

sau 

2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că 

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate) 

sau 

2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 

mediului 

sau 

2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare 

adecvată (daca este cazul) 

sau 

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată. 

 

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în 

notificarea emisa în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecția 

proiectului. 

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, 

contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 

 

3. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către 

AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările șicompletările ulterioare. 

4. Cazier fiscal al solicitantului. 

5. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

6. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea 

pentrudecontarea TVA, unde este cazul. 

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere,dacă este cazul. 

8. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 
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9. Adresă emisă de bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/ trezoreriei şi, codul IBAN al 

contului de operațiuni cu AFIR). 

 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în 

Notificareade selecție, sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat în evidențele AFIR 

cu debite saunereguli, Agenția își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanțare. 

 

Solicitanții, au obligația de a depune toate documentele necesare în vederea 

încheieriicontractului de finanțare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, 

indiferent dedata emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. 

 

Nedepunerea documentelor obligatorii întermenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanțare!Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a documentelor 

menționate la pct. 8și 9 întermenele precizate în cuprinsul notificării, acestora li se vor aplica 

prevederile art. 3 și art. 6 dinHG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru 

proiectelecare prevăd investiții cu construcții montaj și maxim de 2 ani (24 luni) pentru 

proiectele care nu prevăd investiții cu construcții montaj. 

Durata de execuție prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul 

prealabilal AFIR și cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute 

încontractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat. 

Durata de execuție prevăzute mai sus se suspendă în situația în care, pe parcursul 

implementăriiproiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, 

deavize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 

Contribuția publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plății 

finale cătrebeneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanțatedin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 

‐2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fostselectat și contractat; 

b) modificare a proprietății asupra unui element deinfrastructură care dă un avantaj 

nejustificat uneiîntreprinderi sau unui organism public; 

c) modificare substanțială care afectează natura, obiectivele saucondițiile de realizare și 

care ar determina subminareaobiectivelor inițiale ale acestuia; 

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri 

nerambursabile. 

 

Atenție! 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/și să modifice substanțial 

investițiarealizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare. 

 

Capitolul 11 – Avansurile 
 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 
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Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în formularul 

Cererii de Finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR. 

Plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei 

garanții eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al 

Băncii Naționale a României, iar în cazul ONG‐urilor și sub formă de poliță de asigurare eliberată 

de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului. 

 

Garanția financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

 

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și 

AFIR. 

Garanția financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 

efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice 

naționale pentru investiții, depășește suma avansului.  

Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare 

eliberată deosocietate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. 

 

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de 

timp egală cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată 

că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii 

Europene și contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului. 

 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar‐fiscale 

până la expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în contractul de finanțare, respectiv 

la ultima tranșă de plată. 

 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans și solicită 

prelungirea perioadei maxime de execuție aprobate prin contractul de finanțare, este obligat 

înaintea solicitării prelungirii duratei de execuție inițiale a contractului să depună la Autoritatea 

Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilității Scrisorii de Garanție 

Bancară/Nebancară, poliță de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuție solicitată 

la prelungire. 

 

Capitolul 12 – Achizițiile 
 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează 

proiectul, beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții 

publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții 

pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii 

privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  



  38  
Ghidul solicitantului – Măsura 5/6A, 6B 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile 

publice/private - anexă la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente 

achiziției de servicii, lucrări sau bunuri. 

Achizițiile se vor desfășura respectând legislația națională specifică achizițiilor publice 

precum și Instrucțiunile și Manualul de achiziții publice ce se vor anexa contractului de finanțare. 

Pentru a facilita buna desfășurare a procedurilor de achiziții, beneficiarii vor folosi fișele 

de datemodel, specifice fiecărui tip de investiție, ce se regăsesc în instrucțiuni. 

Termenul de finalizare al achizițiilor și depunerea acestora spre avizare la centrele 

regionale, se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranșe 

de plată menționată la art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare.  

Achiziția de lucrări și documentațiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază 

proiectul tehnic de execuție avizat în prealabil de către AFIR.  

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care 

prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile 

patrimoniale de autor asupra SF/DALI, fără a fi limitat la un teritoriu și timp, în condițiile 

Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru 

realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea 

acordurilor, avizelor și autorizațiilor. 

Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul 

în care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții / sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele 

de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de 

ofertant/asociat/subcontractant/terțsusținător, acesta fapt, și să prezinte o declarație din care 

să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentații 

tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de 

interese. 

 

Regimul conflictului de interese: 

În contextul derulării achizițiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului 

de interese prevăzute în capitolul II, secțiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu completările ulterioare. 

Cu titlu exemplificativ, reprezintă situații potențial generatoare de conflict de 

interese,următoarele:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 

participare/ofertelor apersoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din 

capitalul subscris al unuia dintreofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți 

propuși ori a persoanelor care fac partedin consiliul de administrație/organul de conducere 

sau de supervizare a unuia dintreofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți 

propuși; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 

participare/ofertelor a uneipersoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al 

doilea inclusiv, cu persoane care facparte din consiliul de administrație/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintreofertanți/candidați, terți susținători ori 

subcontractanți propuși; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 

participare/ofertelor a uneipersoane despre care se constată sau cu privire la care există 
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indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes 

personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într‐o altă situație de natură 

să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul 

asociat/candidatul/subcontractantulpropus/terțul susținător are drept membri în cadrul 

consiliului de administrație/organului deconducere sau de supervizare și/sau are acționari 

ori asociați semnificativi persoane care suntsoț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cupersoane cu funcții de decizie în cadrul 

autorității contractante sau al furnizorului de servicii deachiziție implicat în procedura de 

atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele 

persoanedesemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau 

afin până lagradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 

funcții de decizie încadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziție implicat în procedura deatribuire. 

 

Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente 

unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă  

deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câștigător 

deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție 

(art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 

Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute 

în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cucompletările ulterioare. 

 

Atenție! 

Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea 

contractului de finanțare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziții servicii din 

Manualul de achiziții postat pe pagina de internet AFIR. 

 

Capitolul 13 – Termenele limită și condițiile pentru depunerea 

cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de 

plată 
 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL 

pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de 

verificare a conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular 

AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările 

ulterioare și anexele la acesta.  

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 

de Plată.  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport 

de hârtie, la care se atașează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de 
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beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 

verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR 

– în funcție de tipul de proiect).  

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 

beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către 

alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de 

plată. Dacă în urma analizăriicontestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul 

poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a 

AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.  

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, 

inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în 

termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet a 

AFIR www.afir.info.  

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează 

în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, 

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria 

răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).  

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de 

finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la 

confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu 

privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

Avansul se obține în condițiile specificate la Capitolul 11 din prezentul Ghid. Avansul nu 

reprezintă o tranșă de plată. 

 

Atenție! 

Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima 

tranșă de plată prevăzute de art. 4 din H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Capitolul 14 – Monitorizarea proiectului 
 

IMPORTANT! 

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru 

a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub‐măsura din PNDR 

2014‐2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în 

vederea selectării pentru finanțare și să cunoască toate drepturile și obligațiile prevăzute în 

contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia. 

http://www.afir.info/
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 Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 

 

 Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți 

 

 Indicatori de monitorizare: 

 Număr de beneficiari directi sprijiniți - indicator local (minim 1) 

 Locuri de muncă create – indicator specific LEADER  

 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățiti (DI 6B) (minoritatea 

de pe teritoriul GAL; Grupuri vulnerabile; Fermierii din teritoriul GAL) 

 Cheltuielile publice totale - indicator local 50.000 euro 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative și/sau de protecția mediului: 1 (indicator 

local). 

 

Atenție! 

Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții a contractului 

de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informație în măsură să 

ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului. 

 

Capitolul 15 – Lista documentelor necesare întocmirii Cererii de 

Finanțare 
 

15.1 Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru 

întocmirea proiectului de investiții, după caz, sunt: 
 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentațiade Avizare pentru Lucrări de Intervenții, 

întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației 

tehnico‐economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții) sau 

Memoriul  justificativ  pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții și/sau 

montajPentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care 

peamplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte 

anterior finanțate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie 

să depună un raport deexpertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, 

indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru 

care nu mai există finanțare din alte surse,precum și devizele refăcute cu valorile rămase de 

finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile si se 

includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile. 
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2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în 

condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

3.1 Pentru comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial 

al României. 

şi"         

"Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar 

în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării 

unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 

2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, 

adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii și/sau" 

  

3.2 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de primarie (dacă este cazul)   

    

3.3 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de 

proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care 

se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 

Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 

însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiției încazul obținerii finanțării;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

 numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, 

licee/școli profesionale, 

 structuri tip „after‐school”, creșe); 

 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); agenții economici 

deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); nominalizarea 

reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea 

proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este cazul.  

 

5.1. Certificat de înregistrare fiscală 

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă si 

irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor 

sau 

5.3.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG 

sau 

5.3.2 Actul de înfiinţareşi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc),  
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sau  

5.3.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe 

lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. 

 

6.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică 

sau 

6.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, 

dacăeste cazul. 

 

7. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor 

eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care 

au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri 

de investiții. 

 

8. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul 

 

9. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții 

precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 

10. Declarație angajament pentru GAL 

 

11. Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea sustenabilității investiției.  

 

12. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 

ATENȚIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, 

termenul devalabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

15.2 Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare pentru 

întocmirea proiectului de servicii, după caz, sunt: 

 

1. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții 

care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 

programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

 

2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de 

servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
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nerambursabilă (aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul 

proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, 

în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului). 

 

3. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului 

(cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației 

naționale în vigoare etc) 

 

4. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare – în funcție de 

tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de 

Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).  

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant 

nueste suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar 

cuelementele pe care trebuie să le conțină.Certificat de înregistrare fiscală 

 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția 
Generală a Finanțelor Publice 

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 

92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 

pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte 

de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are 

datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 

deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de 

restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

 

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţinăpreţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de 

vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din 

punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 

îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte 
faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații.  
 

8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 
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9. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru 
implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte:  

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic investiției; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiției în cazul obținerii finanțării;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

 numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, 

licee/școli profesionale, structuri tip „after‐school”, creșe); 

 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); 

 agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire); 

 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în 

derularea proiectului. 

 
Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 8) este orientativ! 

 
Important! 

Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe 
de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru 
cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a 
se vedea planul financiar. 
 
10.Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regională/ județeană / locală, corespunzătoare domeniului de 
investiții  
- Copia hotărârii de aprobare a strategiei 
 
11. Declaratie raportare GAL 
 

12. Declaratie angajament privind mentenantainvestitieipe o perioadă de minim 5 ani de 
la data ultimei plăți 
 
13. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 

ATENȚIE! 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Capitolul 16 – Anexe 
 

Pentru proiectele de investiții: 

Anexa 1 – Cerere de finantare MASURA 5/6A, 6B – investitii; 

Anexa 2.1 - Studiu de Fezabilitate conform HG 28/2008; 

Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016; 
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Anexa 2.3 - Memoriu Justificativ; 

Anexa 3.1 - Declarație raportare GAL; 

Anexa 3.2 - Declarație angajament mentenanță; 

Anexa 4 - Recomandări privind analiza cost-beneficiu 

Anexa 5 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementare proiect; 

Anexa 6 - Fisa Măsurii M5/6A, 6B. 

 

 

Pentru proiectele de servicii: 

Anexa 1 - Cerere de finanțare M5/6A, 6B - servicii; 

Anexa 2 - Model chestionare de evaluare cursanți; 

Anexa 3 - Rezultate recensământ 2011; 

Anexa 4 - Declarație raportare GAL; 

Anexa 5 - Declarație angajament mentenanță; 

Anexa 6 - Fisa măsurii M5/6A, 6B; 

Anexa 7 - Model Contract de finanțare și anexe - proiect servicii; 

Anexa 8 - Model Hotărâre Consiliu Local privind implementare proiect. 


