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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 condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte 

dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi 

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

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.  

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

finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în 

vederea contractării; 

Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar 

nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de 

investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul 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 conditiilor 

contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR. 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

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 „Liaisons Entre 

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

Economiei Rurale”;  

Master plan judeţean/zonal - document de politici publice care stabileşte strategia de 

furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung 

privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă. 
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Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;  

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care 

implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii 

contra unei plăți. 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial 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; 

Valoare eligibilă a proiectului – 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 confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea 

eligibilă a proiectului;  

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

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca 

atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru 

stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar 

integral de către beneficiarul proiectului;  

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

lucrări; 

Zi – zi lucrătoare. 

Broadband - gradul de conectare în reţea pe care îl folosim şi, implicit, cantitatea de informaţii la 

care avem acces la un moment dat, indiferent de mediul de transmisie (cablu, unde radio, fibră 

optică) sau de viteza pe care i-o atribuim;  

Viteza de transfer - pragul pentru delimitarea conexiunilor în bandă largă de cele de bandă 

îngustă;  

Conexiunea în bandă largă - acel tip de comunicaţii electronice care, prin intermediul unei 

multitudini de soluţii tehnologice disponibile, asigură accesul permanent la internet, cu o viteză de 

transfer de minimum 30MB.  

Furnizarea unei rețele de comunicaţii electronice – instalarea, operarea, controlul sau punerea la 

dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice,  

Instalarea unei reţele de comunicaţii electronice – realizarea, în mod direct sau utilizând serviciile 

unui terţ, a unei reţele de comunicaţii electronice până în momentul aducerii acesteia în stare de 

funcţionare, în scopul operării, controlului ori punerii la dispoziţie a acesteia;  

Operarea unei reţele de comunicații electronice – configurarea echipamentelor reţelei, precum şi 

monitorizarea funcţionării, diagnosticarea şi întreţinerea unei reţele de comunicaţii electronice;  

Controlul unei reţele de comunicaţii electronice – monitorizarea, supravegherea sau verificarea 

accesului fizic la reţea şi al comunicaţiilor în reţea, precum şi managementul informaţiilor 

transmise în reţea;  
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Punerea la dispoziție a unei reţele de comunicaţii electronice – acordarea către un terţ a 

accesului neexclusiv la reţea, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice prin 

intermediul acesteia. 

 
1.2Abrevieri: 

 
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat 

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 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; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor 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; 
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CE – SIBA – CRFIR  –  Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de 
Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; 
INSCC – Institutul Național de Studii și Cercetări în Comunicații;  
MSI – Ministerul pentru Societatea Informațională; 

 
Capitolul 2 

PREVEDERI GENERALE 
2.1 Contribuţia MĂSURII 1 / 6C – „SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN 
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE” la 
domeniile de intervenție: 
 

Măsura 1/6C „SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

TIC ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE” din cadrul SDL 2014-2020 a GAL Codrii Bucovinei 

corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, alineatul 1, 

litera (c) din Regulamentul (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Măsura 1/6C – „SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

TIC ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE” contribuie la domeniul de intervenție DI 6C) Sporirea 

accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

prin îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din microregiune și atractivitatea satelor, precum si 

imbunatatirea infrastructurii broadband. 

 

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 
Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

Obiectivul specific local al măsurii:  
➢Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie,  

➢asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicații în bandă largă. 

 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

Întreprinderile cu conexiune la internet înregistrează o creştere mai mare a veniturilor şi 

creează mai multe locuri de muncă decât întreprinderile concurente din afara spaţiului online. O 

utilizare eficientă a TIC sporeşte productivitatea la locul de muncă şi, prin urmare, 

competitivitatea. Îmbunătăţirea accesului la TIC de calitate, în special în zone izolate, poate spori 

calitatea vieţii indivizilor prin facilitarea accesului la servicii, precum e-sănătate  

Pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite prin strategia de dezvoltare locala, este 

necesar să sa acorde prioritate investițiilor în domeniul TIC. De asemenea, această prioritizare este 

principala pârghie pentru convergența la țintele strategice ale Europei 2020.  

Asocierea obiectivelor strategiei de dezvoltare locala cu obiectivele specifice în domeniul 

TIC, duc la continuarea trecerii la utilizări inovatoare a TIC de către întreprinderi, cetăţeni şi 

administraţiile publice, precum prestarea pe cale electronică a serviciilor de sănătate (e-sănătate), 

a procedurilor din sectorul public (e-guvernare), IMM-uri (e-învăţare, e-întreprindere), 
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coordonarea utilizării eficiente a resurselor în zonele rurale şi conservarea patrimoniului cultural 

prin digitalizare. 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru a asigura serviciile de internet de 

mare viteza de minim 30 Mbps in zonele albe conform listei oferite de ANCOM care se poate 

consulta la adresa http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html și pe 

www.galcodriibucovinei.ro. 

 

2.2 Contribuţia publică totală a măsurii 
 

Suma disponibilă pe Măsura 1/6C (Contribuție FEADR + Buget Național):  20.000,00 euro. 
 

Contribuţia FEADR: 85% = 17.000,00 euro 

 

Contribuţia naţională: 15% = 3.000,00 euro 

 

2.3 Tipul sprijinului 
 

Tipul sprijinului: proiecte de investiții; 

 

2.4 Sume aplicabile și rata sprijinului 
 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 90% pentru investiții generatoare de venit; 

 

-100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
 

Sprijinul nerambursabil pe proiect minim 5.000 de euro și maxim 20.000 euro;  

 

Fond disponibil pe masura 20.000,00 euro. 

 

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

 

2.5 Legislație națională și europeană aplicabilă 
 
Legislaţia europeană 

 

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 şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 

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

și completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi 

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
http://www.galcodriibucovinei.ro/
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de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare 

pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții 

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 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 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 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. 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 delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 

1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului; 

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; 
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Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a 

modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul 

europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 

3508. 

Regulamentul nr.  1407/2013 privind  aplicarea  articolelor  107  și  108  din Tratatul  privind  
funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis 
 

Legislaţia naţională 

Legea 215/2011 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

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

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice. 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 

maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 

pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de 

date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi 

utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor 
de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;  
HG nr.  28/2008  privind aprobarea conținutului‐cadru  al  documentației  tehnico‐economice  
aferente investițiilor  
HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016;  
OUG 111/2011privind comunicațiile publice cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 14
0/2012, cu modificările  și  completările  ulterioare;   
Legea  nr.  154/2012 privind  regimul  infrastructurii  rețelelor  de  comunicații  electronice,  cum  
modificările și completările ulterioare;  
Decizia nr. 987/2012  a  președintelui  ANCOM  privind  regimul  de  autorizare  generală  pentru  
furnizarea  rețelelor  si  serviciilor  de  comunicații  electronice;  
H.G. 245 /2015 Aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru Romania 2020; 
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2.4 Aria de aplicatibilitate a măsurii (Teritoriul acoperit de GAL) 
 
Investițiile sprijinite prin Măsura 1/6C 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) 

 

Investiţiile  în infrastructura de broadband sprijinite prin măsura 1/6C trebuie să fie realizate în 
teritoriul GAL în zonele albe conform listei oferite de ANCOM care se poate consulta la adresa 

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html și pe www.galcodriibucovinei.ro. 

 

Capitolul 3  

DEPUNEREA PROIECTELOR 
3.1 Locul depunerii proiectelor 
Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor.  

Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de hârtie: Două Originale, însoţite fiecare de copia 

electronică la sediul GAL Codrii Bucovinei. 

Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

 

Proiectele se depun la Sediul GAL Codrii Bucovinei, în localitatea Zvoriștea, la sediul Primăriei și 

al Consiliului Local al Comunei Zvoriștea, județul Suceava; 

Program de lucru cu publicul: 08:00 – 16:00 de luni până vineri; 

Perioada de depunere a proiectelor: 26 august 2019 – 30 septembrie 2019; 

Alocarea pe sesiune: 20.000,00 euro 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 de puncte; 

 

 

Capitolul 4  

CATEGORIA DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile? 
 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 1/6C sunt: 
 

✓Entitati publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice 

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
http://www.galcodriibucovinei.ro/
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✓GAL - în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci 

GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice 

✓Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în 

domeniul TIC 

IMPORTANT! Solicitanții sprijinului financiar prin această măsura trebuie să respecte prevederile 
legislative în domeniu:  
- Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor electronice, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 
comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;  

- HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016. 
 

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 
 
Atentie! Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia în 
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Atenție! Solicitanții trebuie să obțină avizul eliberat de către INSCC (Institutul Național de Studii și 
Cercetări pentru Comunicații) asupra documentației tehnice aferente cererii de finanțare; 
 

Atenție! Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în 
domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații potrivit legislației în vigoare (OUG 111/2011 privind comunicațiile 
publice cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații 
electronice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice; Decizia nr. 987/2012 a 
președintelui ANCOM privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice). 
 

Sediul social și/sau punctul/punctele de lucru, dupa caz, ale solicitantului sa fie situate în spațiul 
rural pe teritoriul GAL, activitatea desfasurându-se în spațiul rural, pe teritoriul GAL. 
 
Atenție! Potențialii beneficiari trebuie să respecte prevederile Art. 40 din Legea nr. 159/2016, 
respective ”furnizorilor de rețele publice de comunaicații electronice, operatorilor de rețea, 
organisemelor din sectorul public, și autorităților administrației publice central sau locale, precum 
și persoanelor care participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice au 
obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualize informațiile complete privind 
dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor 
de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le deșin în proprietate sau în 
concesiune. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa 
această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM”. 
 

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro‐întreprindere sau întreprindere mică se face 
în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a 
Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la 
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Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Atenție! Solicitantul trebuie aibă unul din codurile CAEN prevăzute în secțiunea J grupa 61 
„Telecomunicații” pentru investiţia vizată prin proiect. Pentru încadrarea corectă a activităţii 
prevăzute prin proiect, se va verifica încadrarea acesteia în codul CAEN Revizuit 2 editat de 
Institutul Naţional de Statistică – Centrul Naţional de Pregătire în Statistică care cuprinde 
detalierea activităţilor. 
Atenție! Solicitantul trebuie aibă unul din codurile CAEN prevăzute în secțiunea J grupa 61 
„Telecomunicații” pentru investiţia vizată prin proiect. Pentru încadrarea corectă a activităţii 
prevăzute prin proiect, se va verifica încadrarea acesteia în codul CAEN Revizuit 2 editat de 
Institutul Naţional de Statistică – Centrul Naţional de Pregătire în Statistică care cuprinde 
detalierea activităţilor. 
 

În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 
raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă 
dominantă, se vor respecta prevederile art.41 din Legea nr. 346/2004. Intreprinderile autonome 
sunt definite la art. 42 din Legea nr. 346/2004, intreprinderile partenere la art. 43 iar 
intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro‐întreprindere sau 
întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt 
controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe 
organisme ori colectivităţi publice conform art. 45 al Legii nr. 346/2004. Datele utilizate pentru 
calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele 
raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea 
generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004. 
 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în 
plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie 
sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii 
financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. Pentru o întreprindere nou 
înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în 
proiect. Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru 
încadrarea în categoria de micro‐întreprindere sau întreprindere mică. 
 
Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte aferente 
masurilor/submasurilor de investitii derulate prin FEADR, cu respectarea urmatoarelor conditii, 
dupa caz:  
- Solicitantii/beneficiarii/ membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, inregistrati 
in registrul debitorilor AFIR, atat pentru programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita 
integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea 
contractelor de finantare;  

- Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de 
finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă 
acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei 
în care a fost depus proiectul. 
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Capitolul 5  

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 
Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să identificaţi, obiectiv, punctajul 

pe care aceasta îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare, secţiunea 
A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”  

Atentie! Pentru justificarea conditiilor minime de eligibilitate obligatorii specifice proiectului 
este necesar  sa fie prezentate in cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ Memoriu justificativ toate 
informatiile concludente, informatii pe care documentele justificative anexate le vor demonstra si 
sustine.    

Solicitanţii vor detalia în cadrul Cererii de Finanțare secţiunea A6 „Date despre tipul de 
proiect şi beneficiar”, la punctul A6.3.1, fiecare criteriu de selecţie care concură la prescoringul 
înscris la punctul A6.3  

 
Conditiile minime de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un beneficiar care 

solicita sprijin pe aceasta masura sunt: 
 

EG 1 Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

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

Documente de verificat: 
     Se va verifica Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF. 

 

EG 2 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

1. Solicitanții sprijinului trebuie să fie IMM-uri (atât cele existente, cât şi start-up-

uri), să desfășoare activitatea în domeniu (situatie in care vor prezenta 

certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa isi exprime intentia de a 

dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta Declaratie pe proprie 

raspundere si Notificarea transmia la ANCOM). Intreprinderi mici și mijlocii (IMM) 

conform legislației în vigoare Legea 346/2004 care activează sau urmează să activeze în 

domeniul TIC;  

Documente verificate  

✓ Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei 

in vigoare;  

✓ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul că 

solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se solicită finanțare, existenta 

punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare 

(Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare; In cazul investiţiilor care prevăd construcţia 

(amenajare/ modernizare/ extindere) unei clădiri, se verifica daca este deschis punct de 

lucru unde se va amplasa investiţia. Dacă acesta nu este inregistrat, se verifică existenţa, 

cand vor fi indeplinite conditiile, conform legislatiei in vigoare, dacă este cazul, a Declaratiei 

pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural pe teritoriul GAL 

Codrii Bucovinei, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare – Anexa 7  

✓ Certificatul de inregistrare fiscala;  
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✓ IMM-urile , atât cele existente, cât şi start-up-uri pot desfășoara activitate în domeniu 

(situatie in care vor prezenta Certificatul/Licenta/Autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa 

isi exprime intentia de a dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta 

Declaratie pe proprie raspundere si Notificarea transmisa la ANCOM).  

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM -

Anexa 3  

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria 

,,intreprindere în dificultate„- Anexa 3.1  

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis – Anexa 4  

✓ Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește 

dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a 

elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în 

proprietate sau în concesiune. – Anexa 6.1.  

✓ Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2016 (bilant formular 10, 

cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii 

proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul 

de exploatare din bilant) sa nu fie negativ  

✓ Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor 

care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 

 

2. Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), Autorităti Publice Locale 

(APL), GAL cu respectarea legislației specifice 

 

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

asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor  

✓ Pentru Autorități Publice Locale (APL) - Certificatul de inregistrare fiscala. 

 

Important !!! Potențialii beneficiare al măsurii pentru componenta broadband vor 

prezintă obligatoriu: 

 

- Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare  

- Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 

987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de 

comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale 

emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, 

pentru situațiia în care solicitanul FEADER este deja autorizat. 

 

EG 3 Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe actualizate de către ANCOM, 
la solicitarea AM PNDR (doar în cazul investițiilor în infrastructura de broadband) 

 

Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 

2017 de către ANCOM, la solicitarea AM. In acest sens se va consulta site-ul MADR: 
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http://www.madr.ro/-secțiunea Dezvoltare Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> 

LEADER 2014-2020, precum și site-ul ANCOM: http://www.ancom.org.ro/ - secțiunea 

Consultare >> Observații  

Important !!! Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se 

implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar va solicita de la 

primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să 

rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a 

serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat 

construcția efectivă. Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de 

autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar 

localitatea respectivă nu este eligibilă. In Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să 

existe anumite rețele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii 

de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de internet care nu satisfac cerințele Agendei 

Digitale 2020) sau alte servicii de comunicații electronice (de exemplu, retransmisia 

programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi modernizate astfel încât să devină 

capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps prin investiții pentru 

modernizarea rețelei de comunicații utilizand infrstructura existentă. 

Pentru eligibilitatea localităților in care se va realiza investiția, având în vedere ca Lista 

localităților nedeservite are caracter evolutiv, recomandăm solicitanților sa solicite la 

ANCOM verificarea acestor localități privind încadrarea localității unde se realizează 

investiția, în lista zonelor albe (LZA). 

 

 Documente verificate: 

Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM 

PNDR. 

Studiul de fezabilitate. 

Adresa din partea primariilor din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație 

de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză 

(peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. 

Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista 

zonelor albe (LZA). 

 

EG 4 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General  în vigoare; 

 

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism 

eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care 

investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de 

Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

 

EG 5 Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea 
investitiei (doar în cazul investițiilor generatoare de venit) 

Cererea de finanțare va fi însoțită de:  

✓ Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul declară faptul că va asigura 

cofinanțarea investiției care urmează a fi implementată (Anexa 5)  
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sau  

✓ Hotărârea Consiliului Local, Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI, si/sau Hotărârea 

Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecarei categorii de solicitant. 

 

EG 6 Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor „ de minimis”-valoarea 
totala a ajutoarelor de minimis primite pe o perioada de 3 ani fiscali nu depaseste 
plafonul maxim de 200000 euro, respectiv 100000 euro pentru intreprinderea cu 
activitate de transport rutier (doar în cazul investițiilor generatoare de venit) 

 

Documente verificate: 

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea în categoria IMM -

Anexa 3  

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind neîncadrarea categoria 

,,intreprindere în dificultate„- Anexa 3.1  

✓ Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis – Anexa 4  

✓ Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2016 (bilant formular 10, 

cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii 

proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul 

de exploatare din bilant) sa nu fie negativ  

✓ Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor 

care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 

 

EG 7 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din 

SDL 

 

Se verifică dacă proiectul prevede următoarele actiuni eligibile, respectiv: 

oAchiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare si asistenta tehnica pentru 

pregătirea si implementarea proiectului. 

oa) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 

i). Crearea unei infrastructure de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last 
mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă  

ii). Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 
inadecvată (care prezintă calitatea scăzută, capacitatea scăzută, siguranță scăzută sau 
acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor 
broadband.  

iii). Investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în 
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la o rețea magistrală (backbone network).  

ob) Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care pe 

acțiunile de la pct.a) i). și ii). presupun și: 

i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele 

în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare 

capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), 

pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;  
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ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în 

vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) 

și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:  

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile 

network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;  

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;  

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și 

punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la 

sol etc.);  

- finanțarea sistemelor de software necesare; 

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local 

digital și routere, puncte de prezență etc. 

o Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-

educație și e-cultură;  

o Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor;  

o Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale 

(administrație, educație, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru soluțiile e-

administrație, e-educație și e-cultură;  

 

EG 8 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenața investiției pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la data ultimei plăți; 

 

Documente verificate  

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor:  

- Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local  

- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de 

cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială), 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 obţine finanţarea;  

- 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 
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EG 9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia; 

 

Documente verificate  

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor:  

- Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local  

- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de 

cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială), 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 obţine finanţarea;  

- 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 10 - Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

Documente verificate: 

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

•Copie a Hotararii de aprobare a strategiei. 

 

 

Capitolul 6  

CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 
 
 

6.1 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 
 
În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar 
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa 
măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. 
 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 
 
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții în conformitate cu 
lista indicativă a cheltuielilor eligibile: 
 

oAchiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare si asistenta tehnica pentru pregătirea si 

implementarea proiectului. 

oa) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 
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i). Crearea unei infrastructure de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în 
zonele fără acces la internet în bandă largă  

ii). Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 
inadecvată (care prezintă calitatea scăzută, capacitatea scăzută, siguranță scăzută sau 
acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.  

iii). Investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea 
asigurării unei conexiuni adecvate la o rețea magistrală (backbone network).  

ob) Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care pe acțiunile 

de la pct.a) i). și ii). presupun și: 

i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care 

aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate 

(backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta 

rețeaua de acces local la rețeaua backbone;  

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea 

asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării 

punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:  

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la 

punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;  

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;  

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);  

- finanțarea sistemelor de software necesare; 

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și 

routere, puncte de prezență etc. 

oAchiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-administrație, e-educație și e-

cultură;  

o Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor;  

o Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, 

educație, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru soluțiile e-administrație, e-educație și 

e-cultură;  

 
Atenție! În eventualitatea în care proiectul selectat va fi unul care presupune instalarea de 
elemente de infrastructură fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, 
cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. 
necesare instalării sau susținerii rețelelor publice de comunicații electronice), vor fi impuse 
beneficiarului obligații de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică prin intermediul 
contractului de finanțare, conform dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 159/2016. 
 
Atentie! Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, costurile 
generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 
activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere 
privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în 
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj și 
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în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la 
construcţii-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 şi completările ulterioare, 
precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării 
finanţării,  sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 cu 
modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiții: 
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 
minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/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 şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 
construcții - montaj. 
 
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 
condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 
aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de 
Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 
cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub-măsuri din PNDR 2014-
2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor  legale în vigoare. 
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii". 
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 
 
a) sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de Finanţare semnat cu AFIR; 
d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt 
susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 
Sprijinul se acordă în următoarele condiții:  
- Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub formă de 
rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.  

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 
ale Reg(UE) nr.1305/2013.  
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- Respectă prevederile Reg.(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depasi 
200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
 

6.2 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile  
 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  
În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor 
excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:  
a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum 
și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin.(1), paragraful 2.); 
b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul 
exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Reg. 
(UE) nr. 1305/2013);  
d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr. 
1305/2013);  
g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice 
(Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  
h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);  
i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE) 
1305/2013);  
j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013).  În cadrul proiectului 
nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 
2014 – 2020 
 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:  
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:  
costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  cheltuielilor necesare implementării 
proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole;  cheltuielilor pentru 
activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013;  
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;  
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;  
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:  
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013;  
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;  
• 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. 
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Capitolul 7  

SELECȚIA PROIECTELOR 
 

Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL Codrii Bucovinei sunt selectate 
în baza principiilor de selecție menționate în fișa măsurii din cadrul SDL. 
 

Nr.crt. Criteriu de selecție Puntaj 
Observații despre 

modalitatea de acordare a 
punctajului 

1 

Proiectele care prin investiţia propusă se 
adresează unui număr cât mai mare de 
gospodării 
 

Maxim 30 
puncte 

Se verifică informațiile 
specificate în cadrul Studiul 
de Fezabilitate / 
Memoriului Justificativ 
precum și adresa de la 
primarie cu nr. de 
gospodarii din zona alba în 
care se implementeaza 
proiectul. 
 
Se aplică doar în cazul 
investițiilor în infrastructura 
broadband. 

Peste 300 de gospodării 30 puncte 

Până la 300 de gospodării 

15 puncte 

2 

Proiectele a căror soluție tehnică oferă 
cea mai mare viteză de transfer al 
datelor pentru utilizatorul final (minim 
30 Mbps) 
 

Maxim 20 
puncte 

Se verifică informațiile 
specificate în cadrul Studiul 

de Fezabilitate / 
Memoriului Justificativ 

 
Se aplică doar în cazul 

investițiilor în infrastructura 
broadband. 

Soluția tehnică oferă viteză de transfer al 
datelor pentru utilizatorul final de minim 
100 Mbps 

20 puncte 

Soluția tehnică oferă viteză de transfer al 
datelor pentru utilizatorul final de minim 
50 Mbps 

10 puncte 

3 

Proiectele propun solutii inovative 
pentru atingerea obiectivelor stabilite 
prin SDL 

10 puncte 

Se acordă punctaj 
proiectelor care vizează 

soluții tehnice, 
echipamente și tehnologii 

inovative, chiar dacă 
acestea nu sunt noi pentru 

piaţă în domeniu. Daca 
soluțiile tehnice, 

echipamente și tehnologiile 
propuse sunt noi în 

microregiune sau pentru 
solicitant atunci se 

consideră ca fiind inovative 
și se acordă punctajul.  

 
Se aplică pentru toate 
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tipurile de investiții eligibile. 

4 

Creșterea eficienței actului administrativ  
 

10 puncte 

Se va acorda punctaj numai 
daca vor fi prevazute clar in 

Memoriul justificativ 
acțiunile care 

vor duce la creșterea 
eficienței actului 
adminstriativ al 

aplicantului. 
Documente verificate: 
Memoriu justificativ, 
Cererea de finantare, 

Documente justificative 
anexa la Cererea de 

finantare. 
Vor fi punctate proiectele 

prin care se propun acțiuni 
în vederea îmbunătățirii 

calității 
actului administrativ și 
modificarea profundă a 

raportului dintre 
administrația publică și 

cetățean, 
conform următoarelor 

sugestii (exemplificativ și 
nu limitativ): 

- achiziția de mijloace 
specifice TIC pentru servicii 

publice precum: acces 
online la informatii de 

interes public, completarea 
de documente online, 
transmiterea de cereri 

online, raspunsuri online 
la cereri, programari online, 

serviciu de evidentiere a 
traseului documentului,etc.; 

- asigurarea securitatii 
transferului de informatii in 

mod centralizat; 
- achiziția de echipamente 
IT pentru transparență în 

furnizarea informațiilor de 
interes public , 

eficiență și interacțiune 
sporite și moduri 

suplimentare de livrare a 
informației către cetățeni; 
- îmbunatatirea nivelului 
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profesional al functionarilor 
publici, prin ridicarea 

standardului lor 
profesional. 

Se aplică doar în cazul 
investițiilor în soluții publice 

e-guvernare. 

5 

Prioritizarea investițiilor ce presupun 
programe de dezvoltare culturala  

Maxim 15 
puncte 

Se va acorda în funcție de 
numărul de programe de 

dezvoltare culturală 
prevăzute prin proiect. 
Documente verificate: 
Memoriu justificativ, 
Cererea de finantare, 

Documente justificative 
anexa la Cererea de 

finantare. 
Se aplică doar în cazul 

investițiilor în soluții publice 
e-guvernare. 

Investiția presupune un program de 
dezvoltare culturală 

5 puncte 

Investiția presupune 2 sau mai multe 
programe de dezvoltare culturală 

15 puncte 

6 

Proiecte care prin investiția propusă 
deservesc un numar cat mai mare de 
locuitori  

Maxim 15 
puncte 

Numărul total al populaţiei 
localităților este conform 

Rezultatului final al 
recensământului 

populaţiei din anul 2011 ‐ 
Tabelul nr. 3 (Anexa 14) 
Se aplică doar în cazul 

investițiilor în soluții publice 
e-guvernare. 

Sub 2000 locuitori 5 puncte 

Intre 2001 - 4000 locuitori 10 puncte 

Peste 4001 locuitori 

15 puncte 

 
Atenție: 
Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă . 
 
În caz de egalitate de puncte departajarea se va face astfel: 
 
1.în cazul în care există mai multe proiecte care vizează acelașii teritoriu parțial sau integral), vor fi 

prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea 
celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband.  

2.Daca după aplicarea primului criteriu de departajare în caz de egalitate se prioritizează proiectul 
care deservește o populație cât mai mare. 
 

ATENŢIE! 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de 
finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. În situaţia în 
care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, 
se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi 
sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul 
constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.  
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Selectia proiectelor de se va face în conformitate cu Cap. XI al SDL “Procedura de evaluare și 
selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”, aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusive 
procedura de evaluare și selecție astfel: 
 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie (CS), format din membrii 

GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 

50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Parteneriatul 

decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de actiune locală, este 

reprezentat de Comitetul de selectie a proiectelor format din 7 membrii titular si 7 membrii 

supleanti. Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii 

comitetului de selectie, persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la  

intalnirea comitetului respective, va fi inlocuit cu un membru supleant. Pentru transparenţa 

procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR  

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CS) (3 membrii titular si 3 membrii supleanti) 

reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea contestatiilor adresate de 

beneficiarii care nu sunt multumiti de rezultatele procesului de selectie. Atat Comitetul de Selectie 

cat si Comisia de Contestatii sunt organizate si functioneaza in conformitate cu ROF GAL. Acestea 

isi desfasoara activitate pe intreaga perioada de implementare a SDL si raspund solidar in fata 

AGA.  

 

Obligatiile Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a.respectarea ROF si participarea la lucrarile si sedintele la care sunt invitati,  

b. luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, in caz contrar se respecta regula “dublului  

cvorum”  

c.respecatarea mecanismului privind evitarea posibilelor conflicte de interes 

d. de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; 

 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin inregistrarea acestora in registrul Cererilor de 

Finantare. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre expertii evaluator. Acestia verifica 

aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea si indeplinirea criteriilor de selectie pentru toate 

proiectele inregistrate. Daca se considera necesar, expertii pot solicita documente/ informatii 

suplimentare. Dupa incheierea procesului de evaluare, se întocmește un întocmește raport de 

selecție intermediar/raport de evaluare care va fi publicat pe site-ul si sediu GAL. Solicitanti 

vor primi notificari. Dupa expirarea termenului de 5 zile lucratoare prevazute pentru 

solutionarea eventualelor contestatii, CS va intocmi Raportul final de selectie care va fi publicat 

pe site si la sediul GAL. Se vor transmite notificări beneficiarilor. 
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Capitolul 8  

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi de:  

 

-90% pentru investiții generatoare de venit; 

 

-100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
 

Sprijinul nerambursabil pe proiect minim 5.000 de euro și maxim 20.000 euro;  

 

Fond disponibil pe masura 20.000,00 euro. 

 
Sprijinul Principiul de bază al finanţării 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 din FEADR și de la 
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri din 
cadrul PNDR 2014 - 2020, cu  respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Capitolul 9 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 
FINANȚARE 

 

9.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare 
 

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 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 

http://www.galcodriibucovinei.ro/
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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.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_r

ates/html/eurofxref-graph-ron.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. 

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. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html
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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 finanțare care, îl va prezenta la momentul verificării conformității 

documentelor. 

 

9.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare  
 

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-ului 

www.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 de finanțare, 

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! 

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: 
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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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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 documente anexate 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 

subcapitolelor de 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. 



 

G h i d u l  S o l i c i t a n t u l u i – M ă s u r a  1  / 6 C                                     31 

 

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 

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.    

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 corectează în 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. 
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9.3.2 Verificarea eligibilității solicitantului 

 

 Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor 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 proiectului trebuie 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 finanţare însoţită de anexele administrative 
conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 
şi/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;  
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• 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);  
• 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 Direcția Generală 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 și completările ulterioare. 
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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 pentru 

decontarea 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. 

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 

Notificarea de selecție, sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat în evidențele AFIR cu 

debite sau nereguli, Agenția își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanțare.  

 

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

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

data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. 

 

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

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

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

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

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

proiectele care 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 

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

în contractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat. 

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

implementării proiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/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 

către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanțate din 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 fost selectat și contractat; 

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

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

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

care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia; 

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

nerambursabile. 
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Atenție! 

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

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

 

 
Capitolul 11  

AVANSURILE 

 
PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 
de Finanţare, 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 finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau  nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 
Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 
avansului.  
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  
Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
Garanţia financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale 
efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 
naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 
Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de 
o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  
 
Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp  
egală cu durata de execuţie a contractului  și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 
suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi 
contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.  
 
Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 
expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în Contractul de Finanţare, respectiv la 
ultima tranșă de plată. 
 
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin Contractul de Finanţare, este obligat înaintea 
solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea 
Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 
Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la 
prelungire. 
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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 (Legea 98/2016), 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 publicate pe site-ul 
www.afir.info.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private 
-anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, 
lucrări sau bunuri.  
 
Atenție: 
Solicitanții care vor derula procedura de achiziții de 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. (www.afir.info). 
 

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 obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L 
conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile 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 ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de 
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 analizării contestației, 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.  

http://www.afir.info/
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Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile 
de plată (anexă la Contractul de finanţare), 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 Cap.11 din prezentul ghid. 
  
Atenţie! 
Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima tranță de plată 
prevăzute de art. 4 din H.G. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu completările și modificările 
ulterioare. 
 

Capitolul 14 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 
Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de 
Autoritatea Contractantă. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate 
pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăti.  
 
Indicatori de monitorizare 

•Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C)-(număr de locuitori: 268, 0,77% din total 

locuitori); 

•Cheltuielile publice totale 20.000 euro; 

•Numarul de proiecte ce au componente inovative si/sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local); 

•Număr de gospodării din spațiul rural: 50. 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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Atenţie! Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiţii) a 
contractului de finanţare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în 
măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenţi 
proiectului. 

 
 

Capitolul 15 

LISTA CU DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE 
 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului 
sunt:  
 
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). Pentru proiectele demarate din alte fonduri si 
nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un 
raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând 
componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai 
există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  
 
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor)  
 
1.3. Avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF/MJ 
 
Atenție!!! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va 
avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va 
menţiona sursa de preţuri folosită. 
 
Important!!! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe 
internet la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie/Memoriu Justificativ. 
 
2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 
Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.  
Important!!! În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum 
este menţionat în Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind 
tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat 
acesta. 
 
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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 (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia 
în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul 
proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, solicitantul 
trebuie să prezinte: 
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3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor 
la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 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 (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).  
sau  
3.3 Documente pentru terenurile si cladirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile:  
a) Pentru rețele:  
- Acorduri de acces la proprietați în condițiile Legii nr. 154/2012, cu modificările și completările 
ulterioare și, daca este cazul, - Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 154/2012, cu 
modificările și completările ulterioare  
b) Pentru investițiile care prevad lucrari de construcții:  
- document din care sa reiasa dreptul asupra construcției si/sau terenului care confera 
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autoritații competente, autorizația de 
construire: 
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumparare, de schimb, de donație, certificat de mostenitor, act administrativ 
de restituire, hotarâre judecatoreasca)/ contract de concesiune;  
Sau  
- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de 
construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu 
caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.  
Important!!! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 
 
4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de 
către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):  
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în 
cazul obţinerii finanţării;  
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 3 ani de la data efectuării ultimei plăți;  
- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;  
- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  
- nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru 
relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  
- Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul  
 
Important!!! Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi 
investiţiile specifice M1/6C.  
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. 
 
5.1. Certificatul de înregistrare fiscală  
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi  
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5.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 
5.2.2 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă 
ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC  
 
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului 
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu AFIR).  
 
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  
 
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau  
8.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, 
dacă este cazul.  
 
10. 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.  
 
11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
 
11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  
 
12. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 3)  
 
14. Declarație pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
„întreprindere în dificultate” dupa caz (conf. Anexa 3.1).  
 
15. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis (conf. Anexa 4). 
 
16. Raspuns al primăriilor de care aparțin localitățile unde se dorește să se implementeze 
proiectul de investiții, cu privire la existența unor alte autorizații de construire a unei rețele fixe de 
furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps)  
 
17. Adresă înregistrată la ANCOM de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a 
activa în domeniul de activitate TIC, potrivit legislației în vigoare.  
 
18. Adeverința de la primarie cu nr. de gospodarii/instituții publice/ agenți economici în zona 
alba în care se implementeaza proiectul.  
 
19. Autorizație generala emisa de ANCOM, însoțita de Notificarea privind furnizarea rețelelor si 
serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de solicitant în vederea obținerii 
acestei autorizații.  
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20. Declaratie privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria 
rețea de acces, in conditiile pietei si nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul 
submasurii, în limita capacitaților tehnice disponibile (conf. Anexa 6).  
 
21. Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de 
Finantare (bilanţ formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, 
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiara, în care rezultatul 
operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) sa nu fie negativ.  
Sau  
Situaţiile financiare (bilanţ formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 
si 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.  
Sau  
Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiara în cazul solicitanţilor care nu au 
desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.  
 
22. Declaratie privind asigurarea cofinantarii  
 
23. Declaratie pe proprie raspundere privind deschiderea unui punct de lucru pe teritoriul GAL – 
Anexa 7  
 
24. Declaratie-raportare-catre-GAL - Anexa-11 
 
25. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal AFIR - Anexa -15 
 
26. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal GAL - Anexa-16 
 
27. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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