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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR Abrev 1) şi constituie un suport informativ 
complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest 
document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene.  

 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din cadrul Grupului de 

Actiune Locală Valea Izei-Moisei  prin  Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 

Axa Leader, Sub-măsura 19.2  „Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală”. 

Acesta se constituie într-un suport informativ complex 

pentru întocmirea proiectelor, conform  exigențelor specifice ale 

Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). 

Ghidul Solicitantului  prezintă regulile  pentru pregătirea, 

elaborarea,  editarea  şi depunerea proiectului, precum şi 

modalitatea de selectare, contractare  şi  implementare a 

proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă 

a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări  din  fonduri 

nerambursabile, documentele care trebuie prezentate, modelul 

Cererii de Finanţare si anexele acesteia, precum şi alte informaţii 

utile realizării proiectului dumneavoastră şi completării corecte a 

documentelor necesare. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi 
rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale şi comunitare 
sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi 
publicată in timp util pe pagina de internet 
www.galvaleaizeimoisei.ro 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/


 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 8/6A 
                                                                                                                                                 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020  
                                                                                                                                                     Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  
                                                                       FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Pagina 3 

IMPORTANT! 
 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și 
AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe 

paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro  

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin 
telefon, e-mail sau pe pagina de internet  

 Contact GAL VI-M 1 
 
               ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei) 

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014 

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016 

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc      0743 088 215 

               Expert Evaluator I           Sanda Danci            0743 088 629 

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc               0745 283 950 

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       19:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://galvaleaizeimoisei.ro/contact/  

http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
http://galvaleaizeimoisei.ro/contact/
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CAPITOLUL I  DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

1.1. DEFINIŢII  

 

Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială 

care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. 

 

Cererea de finanţare - reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile; 

 

Contribuţia privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care 

solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de 

investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, 

variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia 

privată trebuie să acopere diferenţa dintre co‐finanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și 

valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul 

potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară fie din credit bancar 

în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar 

îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar. 

 

Co‐finanţarea publică - reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României. 

 

Data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 

beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;  

 

Eligibil - reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate 

în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 

 

Evaluare - acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată 

pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, 

în vederea contractării; 

 

Fişa măsurii - document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de 

aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  

 

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

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;   
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Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 

pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii şi care nu trebuie returnate – 

singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului 

aprobat de AFIR;  

Grup de Acțiune Locală (GAL) - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi 

autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

Implementare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/ 

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

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”; 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă 

de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Perioadă de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la 

finalul perioadei de monitorizare a proiectului;  

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare; 

Reprezentant legal - reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în care 

Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să aibă 

responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;  

Solicitant - persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR;  

Valoare eligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; 

procentul de co‐finanţare 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 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; 
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1.2 ABREVIERI 

AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care derulează 

FEADR; 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 

FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;   

AM – PNDR - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a 

AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale). 

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

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

GAL - Grup de Acţiune Localã; 

MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;   

OJFIR - Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 

FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

SDL - Strategia de Dezvoltare Locală; 

APL - Administraţie publică locală;  

ADI - Asociaţie de dezvoltare intercomunitară;  
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CAPITOLUL II  PREVEDERI GENERALE 

 

2.1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, INCLUSIV A LOGICII DE INTERVENȚIE A ACESTEIA ȘI A 

CONTRIBUȚIEI LA PRIORITĂȚILE STRATEGIEI, LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE, LA OBIECTIVELE 

TRANSVERSALE ȘI A COMPLEMENTARITĂȚII CU ALTE MĂSURI DIN SDL  

Conform analizei SWOT, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul teritoriului, pentru noua perioadă 

de programare 2014-2020 se are în vedere reducerea discrepanțelor dintre mediile urban și rural în 

domeniul accesului la informație pentru populația din mediul rural. 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile de generaţie nouă au un rol esenţial în introducerea şi prelucarea 

de informaţii în toate procesele economice, sociale, de mediu, sănătate, educaţionale şi culturale, cu 

impact pozitiv atât asupra dezvoltării comunităţii cât şi a individului.  

Analiza diagnostic a teritoriului subliniază accesul limitat al cetățenilor din mediul rural la informaţii despre 

agricultură şi zootehnie, despre antreprenoriat, activităţi non-agricole, locuri de muncă cât și la servicii 

publice electronice și la servicii on-line în domeniul, social, cultural și educațional.  

Scopul de bază este crearea uni centru care să ofere servcii suport care să includă accesul tuturor 

cetăţenilor la informaţie în timp util, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii 

informaţionale, reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice şi creşterea eficienţei 

operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, cu consecinţe 

directe asupra creşterii competitivităţii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltării rurale, a 

nivelului de trai şi confort al cetăţeanului. 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru realizarea unei infrastructuri care să ofere 

servicii suport populaţiei din mediul rural la nivelul unei microregiuni. 

Beneficiarul infrastructurii va fi o entitate juridică (ÎMM, ONG) care va realiza administrarea unei clădiri care 

va asigura spaţii de desfăşurare a unor servicii suport pentru populaţia rurală. Beneficiarul infrastructurii nu 

poate fi singurul beneficiar al acesteia. 

Structura de sprijin va asigura spaţii de birouri pentru servicii destinate populaţiei rurale cum ar fi: 

• Servcii de consiliere în domeniul agricol; 

• Servicii de creditare; 

• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

• Servicii de proiectare; 

• Servicii de contabilitate; 

• Servicii juridice; 

• Servicii în domeniul asigurării; 

• Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 

Serviciile on-line vor putea fi furnizate atât de administratorul clădirii cât şi de locatari. Locatarii vor fi din 

domeniile de servicii vizate. 

Infrastructura va asigura şi un spaţiu comun de secretariat în care se vor asigura servicii comune de 

secretariat atât firmelor găzduite cât şi altor persoane din exterior cât şi o sală de conferinţe pentru 

desfășurarea unor activităţi comune, sau de grup. 
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Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

a) Favorizarea competitivității agriculturii; 

b) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 

c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi  

     menţinerea de locuri de muncă; 

 

Obiective specifice ale măsurii 

Realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populaţii rurale. 

 

2.2. CONTRIBUŢIA MĂSURII 8/6A  

„Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informație prin realizarea unui centru pentru servicii 

suport adresate populației din mediul rural” la domeniile de intervenție: 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de 

carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alineatul 1b, 

„Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin 

contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. 

Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 

selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6/6A, M7/6A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6A, M7/6A, M9/6B, M10/6B. 

Valoarea adăugată a măsurii 

• Stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie; 

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

• Crearea de noi locuri de muncă; 

 

2.3. TIPUL SPRIJINULUI 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/ dezvoltare a întreprinderilor mici/ micro-întreprinderilor existente, pe baza unui Studiu 

de fezabilitate cf. HG 28/2008, actualizată; 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii 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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2.4. SUMELE APLICABILE ŞI RATA SPRIJINULUI 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele generatoare 

de venit şi 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € şi 40.000,00 €/ proiect 

 

VALOAREA SPRIJINULUI 

Valoarea proiectelor maxim 150.000,00 € 

CODUL Măsurii - Măsura 8/6A 

Tipul măsurii:     □  X INVESTIȚII 

                           □     SERVICII 

                           □     SPRIJIN FORFETAR 

 

2.5. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ APLICABILĂ MĂSURII 

Legislatia europeană 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 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 și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;   

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 

comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru 

anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor 

(UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale 

Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

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

(FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;   

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și eco-

condiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare 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 conturilor, normele 

referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

Legislaţia naţională   

 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările și completările ulterioare;   

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

 Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;   

 Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;   

 Legea nr.566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Legea nr.85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările 

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;   

 Ordonanţa de urgenţă 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.56/2016;   

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

 Ordinul MEF nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Ordinul MEF nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul MFP nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale 

ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin 

acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare;   

 Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente 

măsurilor din PNDR 2014-2020;   

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere 

în aplicare nr. C(2015) 3508 / 26.05.2015, cu modificările ulterioare;   

 Ordinul MEF nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute 

la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;   
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 Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de 

minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spatiul rural pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole. 

 

2.6. ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să fie efectuate în teritoriul GAL Valea Izei-Moisei. 

Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL, respectiv termen limită 

sau depunere continuă a proiectelor pe întreg teritoriul microregunii: Strîmtura, Rozavlea, Șieu, Botiza, 

Poienile Izei, Ieud, Dragomirești, Săliștea de Sus, Săcel, Vișeu de Jos, Moisei.  

 

CAPITOLUL III  DEPUNEREA PROIECTELOR 

 

3.1. LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE PROIECTELE 

Dosarul Cererii de Finanțare se depune la sediul GAL Valea Izei-Moisei, în localitatea Moisei, strada 

Principală, nr.1300 (în incinta Primăriei, etaj 2), județ Maramureș. 

3.2. PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

09.05.2018 – 11.06.2018. 

3.3. ALOCARE PE SESIUNE 

Alocarea financiară pentru această măsură este de 150.000,00 €. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € și 40.000,00 € 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele 

generatoare de venit și 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

3.4. PUNCTAJUL MINIM  

Pentru această măsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 

poate intra la finanțare.  

 

CAPITOLUL IV  CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici și persoanele fizice din teritoriul LEADER, precum și fermieri 

sau membrii unei gospodării agricole; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din teritoriul LEADER; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități neagricole în teritoriul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente sau 

nou înfiinţate încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor 

fizice neautorizate; 

• Cooperative meșteșugărești, ONG-uri; 
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Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să 

fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL (atât sediul social, cât şi punctul/ 

punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL).   

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii 

de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 

ani fiscali consecutivi.  

 

 

 

Beneficiarii indirecți sunt: 

• Populaţia din teritoriu și din regiune; 

• Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 

CAPITOLUL V CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe care proiectul îl 

realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare. 

 EG1  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, respectiv 

situațiile financiare ale acestora. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii 8/6A „Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la 

informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural”, în funcție de 

forma de organizare sunt: 

• Persoană fizică autorizată - înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală - înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Întreprindere familială - înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare;  

• Societate în nume colectiv – SNC - înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• Societate în comandită simplă – SCS - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare); 

• Societate pe acţiuni – SA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Societate în comandită pe acţiuni – SCA - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Societate cu răspundere limitată2 – SRL - înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

ATENȚIE!  

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
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• Societate comercială cu capital privat - înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea 

unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare);  

•  Societate agricolă - înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 

asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;  

• Societate cooperativă de gradul 1 - (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi 

gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale; 

 

 

 

 

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: 

• Micro-întreprindere - maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 

active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 

• Întreprindere mică - între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin 

active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

 

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa 

măsurii din SDL 

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din SF/DALI, întocmite conform legislaţiei în 

vigoare 

 

EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din 

Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, 

până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de 

contractare verificare a îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ 

DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. 

 

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

Se verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv 

(inclusiv 0)/ veniturile sunt cel puţin egale cu cheltuielile, în cazul PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale. În cazul în care solicitanţii au depus formularul 221, se consideră că activitatea desfăşurată este o 

activitate impozitată, fiind generatoare de venit şi nu este cazul să se verifice pierderile. 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat 

venituri din exploatare. 

 

ATENȚIE!  

În cadrul măsurii M8/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat. 
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EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

Solicitantul va prezenta dovada cofinanţării private a investiției, prin extras de cont (în original) și/ sau contract 

de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. 

În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat şi datat de bancă cu 

cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR/ CRFIR (va fi precizat contul, titularul contului și 

suma virată în cont de beneficiar) și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site-ul 

www.afir.info) prin care își asumă că minimum 50% din disponibilul de cofinanțare (privată) va fi destinat 

plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de cont depus la dosarul 

aferent primei tranșe de plată. 

 

EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și 

de siguranță alimentară; 

Soluția tehnică pentru implementarea proiectului va trebui să țină seama de toate prevederile legale pentru 

a primi avizul favorabil din partea DVSVA, DSP. 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 

EG 7 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul 

de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

Se vor prezenta situaţiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de 

finanțare. 

Se va prezenta Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate"  

Se vor face verificările în Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC; 

 

CAPITOLUL VI  CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 
 

6.1. CHELTUIELI ELIGIBILE 

 Investiții legate de realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populației rurale; 

Structura de sprijin va asigura spaţii de birouri pentru servicii destinate populaţiei rurale cum ar fi: 

• Servcii de consiliere în domeniul agricol; 

• Servicii de creditare; 

• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

• Servicii de proiectare; 

• Servicii de contabilitate; 

• Servicii juridice; 

• Servicii în domeniul asigurării; 

• Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 

Serviciile on-line vor putea fi furnizate atât de administratorul clădirii cât şi de locatari. Locatarii vor fi din 

domeniile de servicii vizate. 

http://www.afir.info/
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Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care 

leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile 

respective la expirarea contractului de leasing.  

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;  

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi  

    autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime  

    impuse de PNDR 2014-2020; 

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu,  

    studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în  

    conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;  

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;  

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de   

    construcţii-montaj; 

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-

e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.  

Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot 

deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse 

condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în 

achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. 

 

 

 

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 (încadrarea  

    în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se  

    identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie  

    realizată: o ofertă pentru preţuri sub 15.000,00 euro şi două oferte pentru preţuri peste  

    15.000,00 euro);  

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; 

ATENȚIE!  

Costurile eligibile generale sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR 2014-2020. 
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CAPITOLUL VII  SELECȚIA PROIECTELOR 
 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform urmãtoarelor criterii de selecție: 

 Proiecte care includ investiţii în: 
• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 
 Investiții în domeniul TIC. 

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecţie se aprobă de Consiliul Director al GAL, 

conform Strategiei de Dezvoltare Localã aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR,  

punctajele făcând parte din Procedura de Selecție a proiectelor la GAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate, iar 

sistemul de punctare este următorul:  

 

Nr. 

Crt. 
CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

    1. 

Proiecte care includ investiţii în: 
• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de 

proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 

 

ATENȚIE!  

Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. 

ATENȚIE!  

Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat 

(autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de 

vedere a alocării financiare a măsurii şi a valorii maxime pe proiect indicatã în Apelul de selecţie.  
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• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-
comerț, e-promovare, bursa de locuri de muncă locale, de 
terenuri etc.; 

1.1. 
Pentru proiectele care includ investiții în una sau mai multe  
domenii din serviciile de mai jos: 

 

 Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
10 

 Servicii de creditare; 
10 

 Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
10 

 
Servicii de proiectare; 
 

10 

 Servicii de contabilitate; 10 

 Servicii juridice; 10 

 Servicii în domeniul asigurării 10 

 
Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, 
e-promovare, bursa de locuri de muncă locale, de terenuri etc.; 

10 

 SAU 
 

1.2. 

Pentru proictele care includ investiții în toate domeniile de mai 
jos: 

• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de 

proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-

comerț, e-promovare, bursa de locuri de muncă locale, de 
terenuri etc.; 

80 

    2.   Investiții în domeniul TIC 20 

TOTAL 100 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte si reprezintă punctajul sub care niciun proiect nu 

poate intra la finanţare. 
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Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 

 

7.1. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
 Punctajul minim admis la finanțare este de 10 puncte; 

 Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

• Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile; 

• Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 

numărul de locuri de muncă créate; 

• În cazul proiectelor cu același punctaj și același număr de locuri de muncă, selecția 

proiectelor se va face descrescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată 

în euro; 

• În cazul proiectelor cu același punctaj, același număr de locuri de muncă, și aceeași valoare, 

selecția proiectelor se va face în funcție de data și ora depunerii; 

 

PUNCTAJ MINIM – pentru această măsură este de 10 puncte. 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un criteriu de 

eligibilitate sau de selecţie, Cererea de Finanţare devine neeligibilă. 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Studiul de Fezabilitate şi pentru 

care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată perioada de valabilitate a contractului 

de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru menţinerea sprijinului. 

 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanţare și a 

documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente 

fiecărei măsuri, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site‐ul GAL. 

 

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. 

 

Experţii GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu 

cerinţele impuse de mãsurã. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute 

ATENȚIE!  

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. 

http://www.ecb.int/index.htm
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în fișa tehnicã a mãsurii din cadrul strategiei, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul 

de proiect depus.  

 

Experţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie pentru proiectele declarate 

eligibile. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează proiectul. 

 

Premergător procesului de evaluare și selecție, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi 

selecţia proiectelor, inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare (membri în 

Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajaţii GAL implicaţi în procesul de 

evaluare) vor completa o Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese. 

 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării:  

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție 

Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu 

de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.   

  

În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin Notificare privind 

rezultatul evaluãrii şi selecţiei.  

  

Dupã încheierea termenului de contestaţii şi în baza Raportului Comisiei de Contestaţii, dacã este cazul, 

Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.   

  

Raportul Final de Selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin semnarea în dreptul 

fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 

 

Se va specifica apartenența membrilor prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte 

persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile 

statutare), la mediul privat sau public şi urban – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.   

  

În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor 

fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL.  

 

Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor:  

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor: 
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Comitetul de selecţie a proiectelor - este organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru 

finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL-ului, în conformitate cu procedura de selecţie stabilită de către 

GAL.   

  

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor - reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi în soluţionarea 

contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor ce solicită finanţare. Comisia de 

contestaţii, formatã din 5 persoane, are o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie. Membrii 

vor respecta regulile conflictului de interese, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de 

selecție. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 

contestațiilor.   

  

Comitetul de selecţie a proiectelor al GAL Valea Izei-Moisei este alcătuit din 7 persoane, (reprezentanţi 

ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 2 parteneri publici, 2 parteneri 

privaţi şi 3 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile. Fiecare membru are un supleant.  

  

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie 

persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

  

Comitetul de selecţie analizează proiectele depuse în cadrul acestei mãsuri.   

  

Comitetul de selecție al GAL Valea Izei-Moisei trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care 

nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR.  

  

Deciziile Comitetului de selecţie a proiectelor se iau cu o majoritate calificatã de 2/3 din totalul voturilor.   

  

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu 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, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.  

Comitetul de Selecţie analizează dacă valoarea contribuţiei GAL, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce 

întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste 

valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.   

  

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie întocmeşte 

Raportul de selecţie care este semnat de toţi membrii. 

 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți 

membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens 

de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența 
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la mediul privat său public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin 

de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție 

va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului 

de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor 

s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și 

condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de 

către Președintele GAL/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL 

mandatat în acest sens.  

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi 

semnate de către doi experți. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL –

„Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor 

proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/ expertul cooptat este obligat să se 

abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea 

înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ 

DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa 

cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se 

va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.  

 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele de 

decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 membri ai 

parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/ organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le 

revin, au următoarele obligații: 

• de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

• adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

• se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 
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• dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de Selecţie 

şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot 

şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

7.2. PRIMIREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la biroul GAL  Valea 

Izei-Moisei înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Responsabilul din cadrul GAL 

înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar 

solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare și o anexă la acesta din care să reiasă 

următoarele date: 

 
NUMĂR ÎNREGISTRARE 
 

- 

 
DENUMIRE SOLICITANT 
 

- 

 
DENUMIRE PROIECT 
 

- 

APEL DE SELECȚIE - 

 
LOCALITATEA 
 

- 

 
DATA DEPUNERII 
 

- 

 
ORA DEPUNERII 
 

- 

  

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua următorii 

pași:  

• Verificarea conformității proiectului; 

• Verificarea eligibilității proiectului; 

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, 

se constată că este necesar.  

 

7.3. SELECȚIA PROIECTELOR 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  
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În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va 

avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată, anexă la Ghidul 

solicitantului M8/6A. 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul 

unui proces de selecție transparent. GAL aplică criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate 

cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei 

măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de 

către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.  

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 

verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul 

GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

• Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

 

În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

 

7.4. COMPONENȚA ȘI OBLIGAȚIILE COMITETULUI DE SELECȚIE ȘI A COMITETULUI DE    

       SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Comitetul de selecție este format din 7 membri ai parteneriatului, iar Comitetul de soluționare a 

contestațiilor din 3 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili 

de asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:  

•  de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 
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  •  adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membrii prezenți ai 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

•  se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

  •  dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot 

şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 

 

7.5. DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR, INCLUSIV PERIOADA ȘI    

       LOCAȚIA DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR, COMUNICAREA REZULTATELOR 

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită 

în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.  

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, GAL va publica raportul de 

contestații pe pagina proprie de internet. 

7.6. PERIOADA DE ELABORARE A RAPORTULUI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ȘI A   

       RAPORTULUI DE SELECȚIE 

 15 zile lucrătoare. 

 

CAPITOLUL VIII  VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € şi 40.000,00 €. 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele generatoare 

de venit și 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Contribuția publică totală a măsurii este de 150.000,00 €. 

Tip sprijin: 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/ dezvoltare a întreprinderilor mici/ micro-întreprinderilor existente, pe baza unui Studiu 

de fezabilitate cf. HG 28/2008, actualizată; 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii 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; 

 

CAPITOLUL IX  COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII  

                          DE FINANȚARE 

 

Dosarul Cererii de Finanţare conține Cererea de Finanţare însoțită de anexele tehnice şi administrative, 

legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/ sau înlocuirea acestora. Cererile de 



 

 

                                                                                                                         Ghidul Solicitantului, Măsura 8/6A 
                                                                                                                                                 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020  
                                                                                                                                                     Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  
                                                                       FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

Pagina 28 

finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării apelului de selecție 

(format editabil). 

 

 

 

 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute 

în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii 

de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru. Completarea 

Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. 

Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii 

de Finanţare.  

 

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: 

Nr. crt.   

 

Titlul documentului   Nr. Pagină (de la..... până la.....)   

 

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.   

 

 

 

 

Compartimentul tehnic al GAL asigură 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. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format 

electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). Exemplarele vor fi marcate 

clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.  

 

 

 

 

ATENȚIE!  

Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare 

fac parte integrantă din aceasta. 

ATENȚIE!  

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a nu înlesni procesul de evaluare a 
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va 
fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

ATENȚIE!  

Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic 

responsabil de evaluarea proiectelor 
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9.1. DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE (NUMEROTATE  

       CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANȚARE)  

DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru 

proiectele fără construcții-montaj). (Anexa 2 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (în cazul proiectelor care prevăd 

modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente); 

DOC. 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 

finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 

construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate); 

DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 

30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară,în care rezultatul 

operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de 

finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în anul 

depunerii cererii de finanțare; 

sau 

DOC. 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 

înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul 

brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie 

pozitiv (inclusiv 0); 

DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;  

sau 

DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/ sau clădirile aferente realizării investiției: 

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 

utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată - actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, 

reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu 

efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  

• Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 

donație, schimb, etc.;  

• Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 

• Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicată, 

de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.; 

• Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 
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b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, 

corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa 

lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie;  

 

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care 

să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 

 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent 

care să specifice: 

• suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces;  

• situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte 

clauze.  

 

c) Dreptul de superficie - contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției 

şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie;  

 

DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj sau al 

căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/ sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 

(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de 

cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată; 

b) dreptul de concesiune; 

c) dreptul de superficie; 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

f) împrumutul de folosință (comodat); 

g) dreptul de închiriere/locațiune; 

 

EXEMPLU: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/ închiriere, contract 

de comodat. 

„Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai 

jos: 

A. vor fi însoțite de: 

• Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte 

funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea 
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funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 

depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului); 

sau 

 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau 

dobândite printr-o hotărâre judecătorească; 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se 

va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul" 

pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole; (NU ESTE CAZUL); 

DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat 

majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF); 

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului; 

DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă; 

DOC. 7.1 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 7.2 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 8.1 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 8.2 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 9. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 

din Ghidul solicitantului); 

DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 12. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 13. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru 

proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce 

decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare; 

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 

construcţia/ modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 

28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; (NU ESTE CAZUL); 

DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/ extinderii), cu modificările şi completările ulterioare; 

(NU ESTE CAZUL); 
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DOC. 17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi 

dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a 

societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali; 

DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin 

M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 19. Declarație expert contabil din care să reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii 

de finanțare a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% 

din total venituri din exploatare ale solicitantului; (NU ESTE CAZUL); 

DOC. 20. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 21. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 22. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 23. Alte documente (după caz); 

 
9.2. VERIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE SE FACE ÎN DOUĂ ETAPE 

9.2.1. La nivelul GAL Valea Izei-Moisei 

• Verificarea conformității proiectului;  

• Verificarea eligibilității proiectului;  

• Verificare pe teren: Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în 

Anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul 

compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării 

administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor;  

 

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către experții GAL, 

acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data 

vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului 

legal a menţionat observații în formularul – Fişa de verificare pe teren.  

• Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect;   

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul 

verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.  

 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

• În cazul în care Studiul de fezabilitate  conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu 

de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în 

Cererea de Finanţare; 

• În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o 

formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile respective; 
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• În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă; 

 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

 Proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 

 Proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de 

selecție; 

9.2.2. La nivelul AFIR 

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 

zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și 

contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. MADR și instituțiile subordonate nu 

își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele 

europene și legislația națională. Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții 

GAL sau solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Sub‐măsurii 

19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.  

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul 

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

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD 

– 1 exemplar, care va cuprinde scan‐ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al 

Serviciului LEADER și Investiții Non‐agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în 

posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform 

cu originalul″. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte 

obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de finanțare în original, în vederea verificării 

conformității.  

 

Reprezentantul GAL/ solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia 

acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele 

dministrative conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor. Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul 

AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de 

procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În 

situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă 

sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în 

conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 
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CAPITOLUL X  CONTRACTAREA FONDURILOR 

10.1. DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

1. Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică; 

2. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică; 

3. Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere; 

4. Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 

Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi 

au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, 

dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

5. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIRANPM-GNM; 

6. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise de o instituţie 

financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la 

primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare; 

7. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/ trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se 

derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru 

derularea proiectului; 

8. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în protocolul de 

colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății; 

9. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe 

pagina de internet www.afir.info; 

10. Certificat de cazier fiscal al solicitantului; 

 

CAPITOLUL XI  AVANSURILE 

 

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 achiziției prioritar majoritară 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. Utilizarea 

avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de execuţie a 

contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranşă de plată. Garanţia prevăzută mai 

http://www.afir.info/
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sus trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice faţă 

de durata de execuţie a contractului. 

Garanţia 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 şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de 

o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. AFIR efectuează plata avansului în contul 

beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie bancară. 

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 depună la Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește 

prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere 

întreaga perioadă de execuţie solicitată la prelungire. 

 

CAPITOLUL XII  ACHIZIȚII 
 

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

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

de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 

2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității 

Contractante.  

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. 

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

şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare. Pentru a facilita bună desfăşurare 

a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, specifice fiecărui tip de investiţie, ce se 

regăsesc în instrucţiuni. Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare, se va corela 

cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată la art. 4 din 

HG 226/2015. 

 

În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin: 

a) Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi:   

• acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, 

membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de 

administraţie etc.) și membrii comisiilor de evaluare;   

• deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;   

• fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi;   
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• sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai 

sus; 

b) Conflictul de interese intre ofertanţi:   

• Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc.); 

• Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie 

(OUG 66/2011);   

• Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;   

• Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai 

sus; 

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. Pe 

parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele 

principii:   

 Nediscriminarea;  

 Tratamentul egal;   

 Recunoaşterea reciprocă;  

 Transparenţa;  

 Proporţionalitatea;   

 Eficienţa utilizării fondurilor;   

 Asumarea răspunderii; 

 

CAPITOLUL XIII  TERMENELE  LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 

                            CERERILOR DE PLATĂ   

 

Dosarele Cererilor de Plată se depun inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 

ataşează pe suport magnetic 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). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative 

prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare).  

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data 

înregistrării cererii de plată conforme. 
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CAPITOLUL XIV  MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode monitorizarea 

fiecărui proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va comunica 

beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate de-a lungul 

implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata 

de implementare a acestuia.   

Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului 

referitor la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, 

respectiv problemele și eventualele blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.  

GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de monitorizare 

a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor, 

rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. 

Astfel vom primi o radiografie a stadiului de implementare a strategiei și vom avea posibilitatea de a 

îmbunătăți procesul de implementare, respectiv de a aplica bunele practici în următoarele proiecte și 

activități. 

 În cazul în care se identifică aceeași problemă la nivelul a mai multor proiecte, GAL va organiza ședințe/ 

workshop-uri pentru beneficiari în vederea clarificării acestora. Totodată va primi și va răspunde la întrebările 

beneficiarilor legate de proiectele selectate și dacă este cazul elaborează ghiduri practice pentru 

eficientizarea implementării acestora. 

Aceste activități de monitorizare şi evaluare vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. 

Monitorizarea oferă informaţii privind evoluția punerii în aplicare a programului în raport cu indicatorii de 

inputuri financiare, de realizări şi de rezultate. 

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. GAL are posibilitatea de 

a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă forfetară cu respectarea prevederilor specifice 

din Reg. 1303/2013. 

 

 


