
                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     

1 

 ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA SIRETULUI DE JOS 
Localități componente: Dumbraveni, Udești, Bosanci, Ipotesti, Veresti, Fantanele 

Sediul social: Loc.Dumbraveni, Sediul Primariei etj.1, Suceava, Telefon 0751103020,  
www.galvaleasiretuluidejos.ro, galvaleasiretuluidejos@gmail.com  

Autorizatia de functionare nr. 133/19.09.2016 

 

 

 

 

  

  

G H I D U L  S O L I C I T A N T U L U I  
  
   

MĂSURA 8/6B  
   

”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE PE TERITORIUL 

GAL “VALEA SIRETULUI DE JOS” 

 
  

  

  

  

2022 

 

 

 

 

  

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 GAL VALEA SIRETULUI DE JOS 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

 

E U R O P A  I N V E S T E Ș T E  Î N  Z O N E L E  R U R A L E 
 

http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
mailto:galvaleasiretuluidejos@gmail.com


                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     

2 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA MĂSURII 8/6B –  

„Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos”   

 

  

Ghidul solicitantului este un material de informare 

tehnică a beneficiarilor Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un 

suport informativ complex pentru depunerea 

cererilor de finanțare, precum și pentru 

contractarea și implementarea angajamentelor 

legale conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-

2020. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naţionale şi comunitare.  

  

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru 

depunerea, contractarea şi derularea proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, conţine informații 

privind condițiile generale de eligibilitate a 

cheltuielilor, pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele pe care trebuie să le 

prezentaţi, precum și alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor.  

  

Ghidul solicitantului, precum şi documentele 

anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor 

legislative naţionale şi comunitare sau procedurale 

– varianta actualizată este publicată pe pagina de 

internet www.galvaleasiretuluidejos.ro  

  

  

 

 

 

 

  

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZĂ CU REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN GHIDUL ŞI 

MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU SUB-MĂSURA 19.2,  

POSTATE PE PAGINA DE INTERNET WWW.AFIR.INFO.  
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  CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
  
1.1 DEFINIŢII    

  

Aglomerare umană - zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de 

concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate şi dirijarea lor spre o staţie de 

epurare sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenţi, care poate 

cuprinde mai multe unităţi administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare 

cu prevederile din master planul judeţean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare;  

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

proiect și pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un 

Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil;  

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - 

aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;  

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii 

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

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

precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară 

nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor 

cuprinse în PNDR 2014-2020;  

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

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

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

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

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;  

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

este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului în vederea contractării;  

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

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

tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea 

sprijinului;  

Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în 

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de 
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finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 

conditiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de 

AFIR.  

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

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

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă;  

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 

urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză 

„Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni 

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;   

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

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

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este 

cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe 

amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.   

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează 

producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care 

acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări 

comune de piaţă;   

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

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice 

operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă 

furnizare de servicii contra unei plăți.  

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;  

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

FEADR;  

Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către 

Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se 

stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile 

specifice zonei LEADER;  

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

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin 

raportare la valoarea eligibilă a proiectului;   
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Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / 

sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual 

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

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

financiar integral de către beneficiarul proiectului;   

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

lucrări;  

Zi – zi lucrătoare.  

  

1.2 ABREVIERI   

  

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

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

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;   

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

pentru  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

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

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

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;  

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

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

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Nonagricole  

din cadrul AFIR;  

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  
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CI SLIN – CRFIR/OJFIR  –  Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

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

Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

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

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

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

Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

  

   

CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE  
  

2.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 8/6B – ”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE PE 

TERITORIUL GAL “VALEA SIRETULUI DE JOS” LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE   

 

Măsura 8/6B „Investiții în infrastructură și servicii publice pe teritoriul GAL Valea 

Siretului de Jos”  din cadrul SLD 2014-2020 a GAL Valea Siretului de Jos corespunde 

obiectivelor art. 20 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 şi contribuie la domeniul de 

intervenție 6B – ”Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.  

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, reînnoirea 
satelor și activitățile care vizează refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural 
al satelor și al peisajelor rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor rurale. 

În urma consultării partenerilor si a activitatii de animare a teritoriului, s-a conturat 
necesitatea finanțării unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și economic 
pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte pozitive, pe termen 
lung. Teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Jos ridica o serie de probleme din punct de 
vedere geografic. Asa cum rezulta din analiza SWOT si din analiza diagnostic, lipsa unui 
control mai amănunţit al defrişărilor şi al despăduririlor a condus la cresterea dezechilibrului 
în natură, riscul major de inundaţii din cauza prezenţei bazinelor hidrologice (râul Suceava, 
râul Siret, etc.), precum si riscul de alunecari de teren si alte calamnitati naturale datorate 
eroziunii mecanice si naturale a solului devenind un factor important de perturbare a calitatii 
vietii locuitorilor din aceasta zona.       



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     

9 

De asemenea, analiza teritoriului a scos in evidenta si insuficienta dezvoltare a 
infrastructurilor de baza de agrement, social, socio-medical si sportiv. Toate aceste nevoi 
imprima un efect negativ asupra atractivitatii zonei si cresc riscul de depopulare a teritoriului, 
ultimul aspect fiind coroborat si cu existenta in imediata apropiere a unui oras dezvoltat care 
a atras deja populatia tanara si activa. Dezvoltarea economică locală nu este posibilă fără o 
deschidere spre accesibilizarea zonelor și întărirea capacității autorităților locale de a 
interveni prompt în situațiile de necesitate. Astfel, posibilitatea sprijinirii dotării serviciilor 
publice locale de a întreține infrastructura rutieră cu utilaje specializate devine o nevoie 
accentuată. 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară 
mică, a serviciilor publice locale conexe infrastructurii de baza - de deszapezire, intretinere 
spatii verzi, salubrizare etc.  

Din analizele efectuate, au fost identificate urmatoarele investitii cu impact esential 
imediat in imbunatatirea calitatii vietii si in cresterea atractivitatii si a interesului pentru 
teritoriu:  
- retehnologizarea și înnoirea parcului logistic cu echipamente performante, inovatoare și cu 
nivel scăzut de emisii de gaze;   
- infrastructura aferentă serviciilor publice de asigurare a siguranței locuitorilor (de ex: 
dotarea remizelor de pompieri);  
- înfiintarea/ dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe 
agro-alimentare etc).  
- înființarea, modernizarea și extinderea infrastructurii recreaționale pentru populatia 
teritoriului (parcuri, terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joaca copii și alte 
spații/investiții publice de agrement)  
- înființarea, modernizarea și extinderea infrastructurii legate de menținerea și păstrarea 
moștenirii rurale și a identității culturale (cămine culturale și alte spații de derulare a 
manifestărilor culturale destinate locuitorilor). 
- reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri publice, lămpi LED pentru 
sistemul de iluminat public etc 

Măsura contribuie in mod direct la diminuarea tendintelor de declin socio–economic, 

la imbunatatirea nivelului de trai si la stoparea fenomenului de depopulare din teritoriu prin 

reducerea decalajelor majore dintre mediul rural si cel urban. 

 

Măsura 8 se încadrează în obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) 1305/2013:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

    

  Obiectivul specific al măsurii 8 este:  

 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

 Îmbunătățirea siguranței publice prin dotarea cu autospeciale de stingere a 

incendiilor;  
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 Îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază și a infrastructurii de utilitate 
publică destinate populației rurale contribuind la dezvoltarea economică a teritoriului 
și implicit la reducerea decalajului dintre mediul urban și mediul rural; 

 Întărirea capacității de intervenție a autorităților locale și creșterea accesibilizării 
obiectivelor principale locale prin sprijinirea operațiunilor de modernizare a 
infrastructurii și serviciilor publice. 
 

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

obiectivelor FEADR.  

 

Măsura contribuie la prioritatea: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale prin crearea, îmbunatățirea si 

diversificarea facilitaților de dezvoltare economică. 

  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 alin. 1, lit. (b): investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tipurilor de 
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din resurse 
regenerabile și al economiei energiei; 

 alin. 1, lit. (d): investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente; 
 

Măsura contribuie la Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in 

zonele rurale 

 

Valoarea adăugată a măsurii    

Modernizarea obiectivelor de infrastructură publică se va face ținând seama de 

specificul local și vor fi corelate cu alte obiective ce au fost sau urmează a fi realizate. Se 

trasează un caracter integrat al dezvoltării rurale, ce își are gradul de inovare în viziunea 

locală de a dezvolta strategic o zonă. 

     Prin dotarea serviciilor publice cu utilaje specializate, performante, pentru a face față 

unor intervenții de întreținere cât și unor situații de urgență, se va contribui la creșterea 

capacității locale de reacție asupra nevoilor specifice zonei. Totodată, măsura va reprezenta 

unica posibilitate de finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea de utilaje specializate în 

sectorul public.               

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale, 

îmbunătățirea serviciilor publice locale, a siguranței publice și/sau îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază finanțate prin prezenta măsură de finanțare vor conduce 
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la valoarea adăugată a teritoriului, îmbunătățind nivelul de trai și vor reduce decalajul dintre 

dintre mediul urban și mediul rural. 

Masura propusa se integreaza in SDL producand sinergie si complementaritate cu alte 

masuri.  

Măsura contribuie la obiectivele transversalee: mediu si clima.  

 Inovare: Sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii de baza in teritoriul GAL Valea 
Siretului de Jos este esential pentru dezvoltarea economica a teritoriului. O 
infrastructura imbunatatita creste atractivitatea teritoriului, incurajeaza spiritul 
antreprenorial local, permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor noi si a 
tehnologiilor inovatoare 

 Mediu si clima: Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor 
„prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 
diminuare a poluarii si reducere a consumului de energie. 

 

2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 8/6B  

  

Suma disponibila pe Masura 8/6B pentru Sesiunea 1/2022 este de 157.774,09 euro. 

Contribuţia naţională: 15% = 23.666,11 euro  

Contribuţia FEADR: 85% = 134.107,98 euro   

 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

 Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie cu condiția 
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale 
R. (CE) nr. 1305/2013;6 
  

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  

 

 Valoarea maximă a sprijinului pe proiect pentru Sesiunea 1/2022 este de 26.295,68 euro.  

 Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.    

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%.   

 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea 

sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.   

Fond disponibil pe masură: 767.633,50 euro.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.   
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2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ   

Legislaţia europeană  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 

european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;   

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

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

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

completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 

nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.  

Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

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

aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce 

privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, 

stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura 

categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene.  

Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

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

european pentru pescuit și afaceri maritime;  
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Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii;  

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

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

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR);  

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și 

alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și 

utilizarea monedei euro;  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.  

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

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

1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;  

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;  

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

aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat 

din Fondul europena agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în 

aplicare C(2015) 3508.  

  

Legislaţia naţională  

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile in vigoare.  

HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; 

Hotărârea Guvernului  nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului‐cadru al documentaţiei 

tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 

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

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificarile si 

completarile prin Legea nr. 56/2016;   
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Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei 

de date cu preturi de referinta pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce 

va fi utilizata in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 795/2015 pentru aprobarea 

manualelor de proceduri consolidate ale Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.   

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.  

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese 

în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică  

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

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, 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 Guvernului  nr. 92/ 2003 privind  Codul  de  procedură  fiscală ‐ Republicare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

Ordinul ministrului economiei și finanțelor 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;  

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor  
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar‐

contabile, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul ministrului finanțelor publice 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;  
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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 Național de Dezvoltare Rurală 2014‐2020, aprobat prin Decizia Comisiei de 

punere în aplicare nr. C(2016) 862/ 09.02.2015;  

Hotărârea nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  nr. 1735/R/25.05.2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și controlul 

infecțiilor, aplicabile la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al unităților 

subordonate acestuia, pe durata stării de alertă în contextul situației epidemiologice 

generate de virusul SARS-CoV-2, a modelului declarației și a chestionarului pentru evaluarea 

riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, cu modificările ulterioare; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2020 privind stabilirea unor 

măsuri derogatorii în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului 

aplicabile în cadrul politicii agricole comune ce se realizează în implementarea proiectelor 

aferente PNDR 2014 - 2020 ca urmare a măsurilor dispuse pentru combaterea pandemiei de 

COVID-19, cu modificările si completările ulterioare; 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/30.06.2020 privind stabilirea 

unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a măsurilor 

aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în contextul măsurilor 

dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

  

2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (TERITORIUL ACOPERIT DE GAL)  

  

GAL Valea Siretului de Jos cuprinde 6 localităţi din judeţul Suceava: 

Dumbrăveni, Udești, Ipotești, Bosanci, Fântânele, Verești. 

               Investiţiile sprijinite prin măsura M8/6B trebuie să fie realizate în teritoriul GAL.  
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CAPITOLUL 3. DEPUNEREA PROIECTELOR  
  

3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR  

  

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 

hârtie: 1 Original şi 1 copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Valea Siretului 

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

 

Sediul social GAL Valea Siretului de Jos: loc. Dumbrăveni, sediul Primariei,  

Etj.1, Sala de ședințe, judet Suceava. 

Program de lucru cu publicul: 09:00 – 13:00 de luni până vineri. 

  

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR  

Depunerea proiectelor pe Măsura 8/6B se va face conform prevederilor apelului de 

selecție, la sediul GAL.  

  

3.3  ALOCAREA PE SESIUNE  

Alocarea financiară pentru acestă sesiune este de 157.774,09 euro.  

  

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT  

 Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 25 

de puncte.    

 

CAPITOLUL 4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI  
  

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 8/6B sunt:  Autoritățile publice 

locale și/sau asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare din teritoriul 

Asociației GAL Valea Siretului de Jos 

 

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia  în 

conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare.   

Reprezentantul legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara poate fi unul din Primarii 

comunelor componente sau Administratorul public desemnat in cadrul A.D.I, in 

conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare).  
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Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 

 

Punctul/punctele de lucru/sucursalele/filialele, după caz, ale solicitantului trebuie să fie 

situate în spațiul GAL, investiția urmând a fi localizată pe teritoriul GAL. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin FEADR, cu respectarea următoarelor 

condiții, dupa caz:  

• Solicitanții/beneficiarii/ membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară,  

după caz, înregistrati în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR, care achita integral datoria față de AFIR, inclusiv 

dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de  

finanțare;  

• Solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanțare, ca vor prezenta: dovada cofinanțării private 

și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului și nu prezintă aceste 

documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue 

următoare. 

 

 Beneficiari indirecți:  Persoanele din microregiune, societatea civila, entitati private, entitati 

publice 

 

CAPITOLUL 5. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA  

SPRIJINULUI  
 

Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să identificaţi, obiectiv, punctajul pe 

care aceasta îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare, 

secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. 

 

ATENȚIE!   

Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului este necesar să fie 
prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ toate informațiile concludente, informații pe care 
documentele justificative anexate le vor demonstra și susține.  

  

Solicitanţii vor detalia în cadrul Cererii de Finanțare secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect 

şi beneficiar”, la punctul A6.3.1, fiecare criteriu de selecţie care concură la prescoringul înscris 

la punctul A6.3. 
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IMPORTANT!  

Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii/Memoriu justificativ/ întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, 

pentru obiectivele/proiectele de investiții care se încadrează în prevederile art. 15 din HG 

907/2016. 

 

ATENȚIE!   

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B 

trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului Ministerului 

culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, astfel cum a fost modificată și completată conform 

Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s‐a 

realizat după ultima modificare a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia Ordinului 

ministrului culturii de clasare şi copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost 

publicat. 

 

In vederea stabilirii eligibilității solicitantilor, se vor avea in vedere atât criteriile de   

eligibilitate stabilite de GAL in Fișa tehnică a măsurii, cât și prevederi cu caracter general ale 

legislatiei in vigoare. 

 

ATENȚIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este data de 

31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, 

privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). 

 

EG GAL 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria solicitanţilor eligibili 

Documente verificate: actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanți 

 

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

 

Documente verificate: Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de insolvență, 
alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 

EG GAL 3. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată 

Documente verificate: angajamentul solicitantului de a suporta cheltuielile de mentenanță a 

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

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrat în baza documentelor: Hotărârea / Hotărârile  
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Consiliului Local / Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți, 
pentru implementarea proiectului cu referire la punctele (obligatorii), detaliate in prezentul 
ghid la secțiunea documente necesare depunerii cererii de finantare. 
 

EG GAL 4. Proiectul trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

 
Documente verificate: informaţiile din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii/ Memoriul justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare 

privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, 

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

investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului de Urbanism.  

  

Important!   

Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la 
Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile 
neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea, 
planul financiar.  
 

La Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Memoriu 
justificativ se vor atașa, după caz, următoarele documente:  

 Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe 
raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să 
confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural 
de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este 
adecvată)  

și  

 Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și 
pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în 
perimetrul afferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 
43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).  

 
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia 
va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru 
investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 596‐
VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.  
Elaborarea documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți atestați de 
Ministerul Culturii.  
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 

emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 
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Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a 

componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc.) ale căror avize sunt 

emise doar de Ministerul Culturii. 

 

EG GAL 5. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 
județeană aprobată 

Documente verificate: extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu 

orice strategie de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului 

de investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.   

 

EG GAL 6. Investiția să se realizeze în teritoriul GAL  

Documente verificate:  

a. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit 

conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie 

după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul 

public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:  si  

b. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 

globale existente cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este 

suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul 

de legalitate) si/sau însoţit de    

c. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de primarie (dacă este cazul)  

 

EG GAL 7. Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse 

proprii/alte surse de finantare (POCU, POR, POCA etc) 

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat prin verificarea declarației pe propria răspundere.  

 

EG GAL 8. Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată 

Documente verificate: Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI). 
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EG GAL 9. Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării 
informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ cu cele din Certificatul de 
Urbanism şi ulterior, cu cele din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană 
prezentat în etapa de contractare. 
 

EG GAL 10. Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei    

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza 
corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ, cu cele din 
Certificatul de Urbanism prezentat în etapa de contractare.  
 

EG GAL 11. In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune (în cadrul aceleiași 

măsuri) un singur proiect    

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea Registrului Cererilor de Finanțare GAL Valea 
Siretului de Jos. 
 

EG 12. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare 

Criteriul de eligibilitate se aplică doar proiectelor care prevăd investiții pentru care se prezintă 
Certificatul de Urbanism 
 
Atentie! Acțiunile finanțate prin această masură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri 

comunitare sau naționale sau altor măsuri din PNDR;  

  

Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel 

puțin un criteriu de eligibilitate sau de selecție, Cererea de Finanțare devine neeligibilă.  

  

Atenție! Reprezentantul legal este persoana desemnata să reprezinte solicitantul în relația 

contractuala cu GAL/AFIR, conform legislației în vigoare.  Depunerea Cererii de finanțare se 

poate face de orice alta persoană cu procura notarială de la persoana desemnată să 

reprezinte solicitantul conform legislației în vigoare.  
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CAPITOLUL 6. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE  
   

Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza fișei tehnice a măsurii din SDL și a 
prevederilor din legislația națională și europeană specifice tipurilor de operațiuni finanțate 
prin măsură.   
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.  

 

6.1 TIPURI DE ACȚIUNI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE  

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL, după cum 
urmează:  
 

A. Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii la scară mică 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

 Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi, al căror aspect a fost deteriorat și/sau 

reabilitarea, renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de 

meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale   

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sociale 

 Înființarea și/sau extinderea spațiilor de acces pietonal – trotuare 

 Învestiții privind reducerea consumului de energie: ex: energie verde pentru clădiri 

publice, lămpi LED pentru sistemul de iluminat public etc 

 Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 

instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 

calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective. 

 Elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a satelor în zonele rurale și a 

serviciilor de bază oferite de acestea; 

 Construcția/finalizarea în orice stadiu de execuție/renovarea/modernizarea/ 

anveloparea /dotarea clădirilor publice ( ex. primării, dispensare, cămine culturale 

etc) 

 Înființarea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, inclusiv demolarea, în 

cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

 Extinderea /anveloparea/dotarea și/sau modernizarea școlilor gimnaziale; 

 Înființarea /modernizarea și/sau dotarea creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after - school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
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B. Investiții în stabilirea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale, inclusiv 

recreație și cultură și a infrastructurii aferente 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală  

 Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul și 

operarea de către persoane cu dizabilități 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru dotarea serviciilor publice locale în 

cadrul primăriilor pentru situații de urgență, prevenire și intervenție 

inundații/calamități/incendii, întreținerea spațiilor publice, deszăpezire, funerare 

sociale (buldoexcavator; camion; autoutilitară; PSI; tractor echipat cu remorcă; freză 

de curățat pășune/rigole; vidanjă și alte dotări) 

 Construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare) 

 Construire clădire de utilitate publică  

 Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 

produselor locale (ex. piețe agro-alimentare, târguri de animale etc.); 

 

C. Investiții pentru a fi utilizate de către public în infrastructură recreațională, informații 

turistice și infrastructură turistică de scară mică  

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistică de uz 

public, conform specificului local 

 Infiintarea, modernizarea si extinderea infrastructurii legate de mentinerea si 

pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale (camine culturale si alte spatii de 

derulare a manifestarilor culturale destinate locuitorilor) 

 Înființarea, amenajarea și/sau modernizarea spațiilor publice și de agrement pentru 

populația rurală (de ex: amenajare piețe centrale, amenajare parcări publice, mobilier 

stradal, terenuri de sport înființare/amenajare piste de biciclete etc.) 

 

Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local, 

clasa (grupa) B. Exemple de Activități culturale :  

Demonstrare păstrare a unor meserii tradiționale, cum ar fi:  

•ţesut, cusut, confecţionarea de costume populare, sculptat,  

•cioplit în lemn şi piatră,  

•olărit,  

•pictura pe sticlă,  

•împletituri din fibre vegetale etc.  

Activități sociale:  

Demonstrare activități sociale, cum ar fi:  

•after‐school,  

•îngrijire copii abandonați sau cu dizabilități,  
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•îngrijire bătrâni bolnavi și singuri etc.  

Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale  

Exemple de Activități culturale :  

•Existența unor ansambluri de jocuri populare, de suflători, grupuri folclorice, taraf, echipă 

corală și/sau teatrală, cercuri pictură, sculptură, ceramică etc.  

Exemple de Activități sociale :  

1. Organizarea de activități sociale menite a le induce vârstnicilor sentimentul de implicare în 

viața  

comunității în care își duc traiul zilnic pentru a nu se simți singuri și marginalizați.  

2. Promovarea prin activităţi specifice vârstnicilor a egalităţii de şanse cu accent pe 

petrecerea  

timpului liber  

3.Organizarea de conferințe și manifestări pe diverse teme, cum ar fi:  

•desfășurarea activităților de interes comunitar;  

•educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu 

sănătos;  

•mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale  

profilactice;  

•promovarea dreptului copilului și a măsurilor de tip familial;  

•servicii pregătitoare pentru copii de vârstă preșcolară din familii defavorizate;  

•promovarea sănătății reproducerii și planificării familiale;  

•sensibilizarea comunității privind problematica copilului cu dizabilități;  

•prevenirea abandonului școlar din motive economice;  

•prevenirea și combaterea acțiunilor și comportamentelor de tip delincvent ale copiilor.  

4.Campania umanitară pentru sprijinirea familiilor cu probleme sociale cu prilejul diferitelor  

sărbători (Paște, Crăciun, etc).  

5.Campanie de ajutorare a sinistraţilor în caz de: inundații, alunecări de teren, cutremur, etc. 

 

Exemplele de activități sociale –culturale nu sunt limitative, ele putând fi completate cu 

alte tipuri de activităţi cu caracter social sau cultural.  

h) studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural 

si natural al satelor; 
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Conform art. 7 (1) din HG 226/2015, Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului 

sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) dacă respectă prevederile art. 45 din regulamentul UE 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.  

  

Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ale proiectului la care se referă alin. 

(1) 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 PRIVIND COSTURILE GENERALE ALE PROIECTULUI SUNT:  

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

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

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind 

obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute 

în legislaţia națională.  

   

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

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

1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:  

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

acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale 

operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;  

• sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea 

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

avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare;  

• sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției 

lucrărilor de construcții - montaj.  
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Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de 

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

Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.  

   

Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție/Memoriul 

justificativ, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanții publici pentru Măsuri din 

SDL 2014-2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.  

   

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

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

investiţii şi lucrări de intervenţii.  

   

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:  

 sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură 

cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;  

 sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  

 sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  

 sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile 

legii. e)    sunt efectuate pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos.  

 

Atentie! Verificarea rezonabilităţii preţurilor se va face pentru categoria de bunuri și se va 

utiliza  Baza de Date AFIR ce se se regăseşte pe site-ul www.afir.info.ro.  

  

În situaţia în care bunurile propuse spre achiziţionare nu se regăsesc în Baza de date de 

preţuri, precum şi pentru servicii, se vor ataşa două oferte pentru categoriile de 

bunuri/servicii care depăşesc valoarea de 15.000 EUR şi o ofertă pentru categoriile de 

bunuri/servicii cu o valoare mai mică sau egală cu 15.000 EUR, cu justificarea ofertei alese, 

menţionată în devizele pe obiect.   

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii 

preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:   

- să fie datate, personalizate şi semnate;   

- să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;   

- să conţină preţul de achiziţie defalcat pe categorii pentru bunuri/servicii;   

 

 

 

http://www.afir.info.ro/
http://www.afir.info.ro/
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6.2 CHELTUIELI NEELIGIBILE  

 Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.   

În cadrul proiectului nu pot fi incluse următoarele operațiuni asociate măsurilor/ 

submăsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2, după cum urmează:  

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 
precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
alin.(1), paragraful 2.);  

b) Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul 

exploatației (Art. 15/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

c) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/  

Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

d) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

e) Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

f) Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) nr.  

1305/2013);  

g) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice (Art. 31/ Reg. (UE) nr. 1305/2013);  

h) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);  

i) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. nr. (UE)  

1305/2013);  

j) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt 

acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.  

 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:  

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia:  

_ costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

_ cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole;  

_ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după 

depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;  

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane;  

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri  
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eligibile;  

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

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 

de garantare;  

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 

prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;  

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

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare;   

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

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.   

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

  

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de 
Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.  
  

Cheltuielile neeligibile specifice :  

• Contribuția în natură; 

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

 

CAPITOLUL 7. SELECŢIA PROIECTELOR  
  

7.1 CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI  

Evaluarea proiectelor se realizează pe baza criteriilor de selecție după închiderea sesiunii de 

depunere proiecte.  

Pentru această măsură, pragul minim este de 25 de puncte şi reprezintă pragul sub care nici 

un proiect nu poate intra la finanţare.  

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

iar sistemul de punctare este următorul:  
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Nr. crt  Principii şi criterii de selecţie  Punctaj  

CS 1. Proiecte cu impact micro-regional 25 puncte 

Se acorda punctaj daca in SF/DALI/Memoriu justificativ se demonstreaza ca investitia contribuie 
la:  

 imbunatatirea nivelului de trai si/sau   
 imbunatatirea conditiilor de viata si/sau  
 asigurarea serviciilor locale de baza   

Documente verificate: SF/DALI/Memoriu justificativ 

CS 2. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă   

 

25 puncte 

Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad in cadrul SF/DALI/Memoriu justificativ utilizarea 
in cadrul investitiei a surselor de energie regenerabila.  
Documente verificate: SF/DALI/Memoriu justificativ 

CS 3. Gradul de acoperire a populatiei deservite Maxim 25 

puncte 

Peste 7000 de locuitori  25 

Intre 4000 si 6999 de locuitori  20 

Intre 1000 si 3999 de locuitori  15 

Numarul total al populatiei unei localitati este conform Rezultatului final al recensamantului 
populatiei si locuintelor din anul 2011. Numarul de locuitori este egal cu suma locuitorilor 
comunelor in care se va implementa proiectul.  
Documente verificate: SF/DALI/Memoriu justificativ si Rezultatul final al recensamantului 

populatiei si locuintelor din anul 2011 

CS 4. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară 

25 puncte 

Punctajul se acorda daca solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin comunitar pentru o investiție 
similară. Punctajul se acorda daca toti membrii /asociatii  solicitantului nu au beneficiat de 
sprijin comunitar pentru o investiție similară.  
Documente verificate: Baza de date cu proiecte FEADR; Raport asupra utilizarii programelor de 
finantare nerambursabila; Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a mai 
beneficiat de sprijin comunitar pentru o investiție similară 

 TOTAL  100 p  

  

Punctajul minim ce trebuie obţinut de un proiect este de 25 puncte.  
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Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă 

următoarele aspecte:  

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puţin 50% din voturile privind 

deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi 

publice şi permit selecţia prin procedură scrisă.  

 

Atentie! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de finanțare.  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 
cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară.  
 
Criterii de departajare  
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare. 

 

7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE  

  

Selecţia proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL Valea Siretului 

de Jos, în conformitate cu CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor 

depuse in cadrul SDL, aprobată de DGDR AM PNDR, care se poate consulta pe site-ul GAL 

Valea Siretului de Jos la secţiunea Implementare – Procedura de evaluare si selectie a 

proiectelor. 

 

Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la 

secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza in maxim 48 de ore. 

 

După închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a 

eligibilităţii. Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare 

solicitanților, iar aceștia au obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în caz contrar 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Evaluatorii au la dispoziție maxim 5 zile 

lucratoare pentru evaluarea fiecărui proiect, la care se adaugă răspunsul la informații 

suplimentare (acolo unde acestea au fost solicitate) – încă 5 zile lucrătoare. 

 

De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite pe teren în 

scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative 

corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. 
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Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru 

care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

 

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fişe de verificare 

elaborate la nivelul GAL, datate şi semnate de experţii evaluatori. 

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

respectiv vor fi semnate de către doi experţi. 

 

In termen de maxim 3 zile lucratoare după finalizarea evaluării, Managerul GAL Valea 

Siretului de Jos dispune convocarea Comitetului de selectie (7 membri) care va analiza 

îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie si va  emite  Raportul de 

Selectie. 

 

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

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL 

și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. 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.  

 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat pe măsura 

8/6B este de 25 puncte. 

 

În funcţie de relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte 

depuse, de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor 

fi selectate pentru finanţare.  

 

Rezultatul şedinţei Comitetului de Selecţie va fi un Raport de Selecţie, care după caz, poate 

fi intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Rapoartele 

vor fi publicate la sediul GAL si pe site-ul asociatiei. 

 

După emiterea raportului, în urma şedinței Comitetului de Selecție a proiectelor, beneficiarii 

vor fi notificați în scris (email/scrisoare de instiintare) cu privire la rezultatele selecției, 

dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la 

sediul GAL în maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificării. Contestaţiile, semnate de 
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beneficiari, vor fi depuse personal sau trimise prin poştă cu confirmare de primire, la 

secretariatul GAL Valea Siretului de Jos.  

 

GAL poate exclude din flux etapa de Raport intermediar si perioada de primire a  

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu 

există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor 

totală a proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului de 

respectiv , dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului 

procesului de evaluare și selecție.  

  

 7.3 DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  

 

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi  

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

primirii notificării si/sau de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web 

www.galvaleasiretuluidejos.ro  

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse.  

Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun personal la secretariatul GAL Valea Siretului 
de Jos sau  se transmit prin poștă/curierat cu confirmare de primire la adresa: loc. 

Dumbraveni, sediul Primariei, sala de sedinte, etj.1, judet Suceava sau prin e-mail, scanate, 

la adresa galvaleasiretuluidejos@gmail.com.  

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant.  În acest 

sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia 

sau mai multor criterii de selecție.  

Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate, urmând ca după 

reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform procedurii de 

mai jos. În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații, care va fi publicat pe 

site și în baza căruia vor fi notificați contestatarii.  

Raportul întocmit de Comisia de soluționare a contestaţiilor, cuprinzând rezultatul 

contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de 

soluționare a contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul 

GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie. Raportul 

de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia. 

 

În baza acestui Raport de Contestații Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul de 

Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau 

http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
mailto:galvaleasiretuluidejos@gmail.com
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selectate în baza soluţionării contestaţiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 5 de zile 

lucrătoare de la depunerea contestaţiei şi includ notificarea solicitantului. 

 

În ceea ce privește componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor, aceasta a fost stabilită de către organele de decizie ale GAL Valea Siretului de 

Jos (Adunarea Generală). Astfel, Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de 

drept și 7 membri supleanți, iar Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 

membri supleanți. Toți membrii sunt reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea 

împărțire pe sectoare: ponderea reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și 

societatea civilă este mai mare de 50% din totalul membrilor. Cu atât mai mult selecţia 

proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului 

de Selecţie/Comisiei de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă.  

 

7.4  INTOCMIREA RAPORTULUI DE SELECTIE FINAL AL CERERILOR DE FINANTARE  

 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul  de 

selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Raportul  de selecţie final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestuia  de 

către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre CDRJ .  

 

Important ! 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de 

Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR, care va semna pe Raportul 

de Selecţie.  

Avizarea Raportului de Selecţie de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanţia faptului 

că procedura de selecţie a proiectelor s-a desfăşurat corespunzător şi s-au respectat 

principiile de selecţie din fişa măsurii din SDL, precum şi condiţiile de transparenţă care 

trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de Selecţie va fi datat, avizat şi de către 

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

al GAL mandatat în acest sens. 
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CAPITOLUL 8. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  
  

8.1 TIPUL SPRIJINULUI  

  

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   

- Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie cu condiția 

constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 

ale R. (CE) nr. 1305/2013;  

  

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI  

 Valoarea maximă a sprijinului pe proiect este de 26.295,68 euro.  

 Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.    

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%.   

 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea 

sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.   

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

   

ATENȚIE!   

Pentru a beneficia de o intensitate a sprijinului de 100%, solicitanții se vor angaja, prin 

declarație pe propria răspundere, că investițiile nu vor fi generatoare de venit.  

Această condiție va fi verificată atât la depunerea Cererii de Finanțare cât și ulterior 

finalizării investiției în perioada de monitorizare.  

 

CAPITOLUL 9. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 

DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE  
  

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE  

  

Dosarul Cererii de Finanţare conţine: Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative, conform listei documentelor prezentată în cuprins - Anexele Ghidului 
Solicitantului, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau 
înlocuirea acestora.  
Formularul specific (editat de GAL) al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 
(corespondenta submăsurii 7.2, PNDR) la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic 
pe pagina de internet a GAL-ului www.galvaleasiretuluidejos.ro  

http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
http://www.galvaleasiretuluidejos.ro/
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Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul formularului 
specific (editat de GAL Valea Siretului de Jos), realizat în corespondență cu submăsura 7.2 
din PNDR 2014-2020. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.  
  

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, însă, solicitantului.  

 

Atentie !!! Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de 

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

și conținutul acestora. Se vor completa numai informațiile solicitate (nu se vor adăuga alte 

categorii de indicatori și nici alți factori de risc în afara celor incluși în anexele menționate mai 

sus). Completarea celor două anexe la cererea de finanțare este obligatorie.  

 

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

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

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

Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.  

 

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

Cereri de Finanțare completate de mână. Dosarul Cererii de finanțare va cuprinde în mod 

obligatoriu un OPIS, asumat de solicitant prin semnătură. Pagina OPIS este pagina cu numărul 

0 a Cererii de finanțare. Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent 

pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.  

 

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

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

Central-Europene - www.ecb.int secțiunea:  

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

 
IMPORTANT! 
BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar‐ Capitolul 3, Anexa A2 DEVIZ PE OBIECT, 

Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ 

care a stat la baza întocmirii SF/ DALI/ Memoriului justificativ prin folosirea butonului 

“Conținutul cadru al documentației tehnico economice HG 28/2008 sau HG 907/2016”, 

plasat în pagina 1 a cererii de finanțare.   

 

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

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate 

beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 

1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 

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

1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015.  

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în 

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

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

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

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

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

   

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

  

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor).  

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit.  

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile  

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

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

să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului (doar semnătura, în cazul 

persoanelor fizice) în partea dreaptă sus. 

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

 

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

 

Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 

deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi 

semnătura beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

 

Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil 

tot în partea dreaptă sus. Documentele anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie 

conform cu originalul”. 
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Originalul şi 1 copie ale Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) pentru 

fiecare exemplar  şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la 

sediul GAL Valea Siretului de Jos. Solicitantul trebuie să îşi păstreze o copie indentică cu 

exemplarul depus la GAL. 

Important !!! 

Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (secţiunea 

specifică E din Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după 

finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi 

legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format 

PDF. 

De asemenea pe CD trebuie să fie pusă şi forma editabilă a Cererii de finanţare: excel, pdf, 

word, după caz. 

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

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 

unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 94, iar numărul maxim de caractere ale denumirii 

unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 94 de caractere. Piesele desenate care 

depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga 

declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de finanțare. 

 

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum 

este precizat în formularul Cererii de Finanţare sau de către un împuternicit prin procură 

legalizată la notar (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei limită 

care figurează în apelul de primire proiecte. 

 

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele completate, în 

2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea 

superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui 

exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le 

depune. 

 

Proiectul depus la sediul GAL Valea Siretului de Jos se va înregistra in Registrul de Intrări/Ieșiri 

și se va aplica un număr de înregistrare, iar solicitantul va primi un bon cu acest număr de 

înregistrare.  

După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisa managerului GAL, care 

o repartizează pentru evaluarea experților verificatori.  
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După depunere, în maxim 48 de ore, se va completa GE 1.1 Fișa de verificarea conformității 

proiectului. La momentul depunerii se verifică pe loc următoarele:  

- Actul de identitate al persoanei care depune documentația;  

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

- Existența a 3 exemplare a cererii de finanțare cu anexele tehnice și administrative, pe suport 

hârtie (1 original beneficiar,1 original GAL si 1 copie certificata conform cu originalul);  

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

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

+paginația).  

 

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

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

neconformă.  

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

luare la cunoștință. 

  

9.3 VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

  

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza GE 

1.1 „Fişei de verificare a conformitatii proiectului”   

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- Dacă este corect completată;  

- Prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;  

 -  Dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original 

şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul).  

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

considerat neconform.  

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare 

care sunt descoperite de evaluatorii GAL dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 

corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de Finaţare (CF). Necompletarea unui câmp din CF nu este 

considerată eroare de formă.  

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL Valea Siretului de Jos după evaluarea 

conformităţii pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau să i se 
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explice cauzele neconformităţii. Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin 

semnătură fişa de verificare a conformităţii.  

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi 

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.  

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maxim două ori pentru 

aceeaşi licitaţie de proiecte. Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la 

o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune.  

După verificare pot exista două variante:  

 Cererea de Finanţare este declarată neconformă  

 Cererea de Finanţare este declarată conformă.  

Dacă este declarată conformă se trece la următoarea etapă de verificare.  

 

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE LA GAL  

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează prima dată de către GAL Valea Siretului de 

Jos. Aceasta se realizează pe baza GE 1.2 „Fişei de verificare generale a proiectului” 

secţiunea I aferentă eligibilităţii.  

  

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:  

 Verificarea eligibilităţii solicitantului  

 Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiţiei  

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului şi a tuturor documentelor 
anexate.   

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  

ATENŢIE! GAL Valea Siretului de Jos îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii 

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată că 

este necesar.  

La verificarea eligibilităţii de către GAL Valea Siretului de Jos, în situaţia în care sunt criterii 

de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, evaluatorul poate cere informaţii 

suplimentare în următoarele cazuri:   

a. în cazul în care documentaţia tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate/ 

Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii/ MJ) conţine informaţii insuficiente 

pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în 

interiorul ei, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare.   

b. în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de 

Carte funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.   
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c. 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.   

d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) 

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

facută corect.   

Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii 

suplimentare nu pot fi folosite pentru suplimentarea punctajului.  

 

ATENȚIE!  

Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli 

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

lucrările/spaţiile/instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli.   

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, 

utilajele/montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.  

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

forma cerută la cap. 15  „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea 

de finanţare va fi declarată neeligibilă.  

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

fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile 

nesolicitate transmise prin GE 4.1 – Fișa de solicitare de informații suplimentare, de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare.  

Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul 

va notifica solicitantul asupra acestei situații prin doc. GE 4.1- Fișa de solicitare de informații 

suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului 

verificator. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi 

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

notificare în urma aprobării Raportului de Selecție. 

  

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  

  

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile ‐ 

pentru care s‐a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului ‐”Fişa 

de verificare generale a proiectului”- secțiunea II aferentă criteriilor de selecţie.  

Verificările vor fi în conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în 

prezentul ghid.   

În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii:  
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 proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 
aspect;  

 proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest 
aspect;  

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

 

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile şi a realizării unei propuneri de 

punctaj pe fiecare proiect, conform unui formular de selecţie, se va convoca Comitetul de 

Selecţie a proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor.   

  

9.6 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR  

  

AFIR poate primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul 

depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-

măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de 

valabilitate. Cererile de finanțare selectate de GAL vor fi depuse la nivelul SLIN-OJFIR. Experții 

SLIN-OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător cererii 

de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare 

proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar și transmit cererile de finanțare către 

serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:  

 la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;  

 la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj) 
și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.  

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. 
 
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. 
 

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, printr-un mandat sub semnătură privată.  
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CAPITOLUL 10. CONTRACTAREA FONDURILOR  
  

10.1 PREVEDERI COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE AFERENTE SUB-MĂSURII 19.2  

  

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

dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor 

transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea 

Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în 

funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de 

Finanțare utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL-ului. În cazul în 

care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna 

Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la 

sprijinul financiar nerambursabil.  

  

Toate Contractele de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru 

proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis 

aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).   

  

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se 

vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului 

de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru 

proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis 

aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–

01)/modificare contracte -  Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: 

Modificarea contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01-02), în 

funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de 

finanțare utilizată.   

  

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

 pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale 
de sprijin este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost 
luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de 
finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene 
http://www.ecb.int/index.html;   
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 pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de 
schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 
1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.  

  

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.  

  

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, 

CRFIR are obligația de a transmite și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele 

aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării 

unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul 

neîncheiat/încetat.   

  

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul 

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, 

exemplar copie, în format electronic (CD).  

  

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de 

evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se 

constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a 

Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului 

legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă 

formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.  

  

Atenţie! Pe durata de valabilitate (şi monitorizare, în cazul proiectelor de investiţii/cu 

sprijin forfetar) a contractului de finanţare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice 

document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii 

de monitorizare aferenţi proiectului.  

  

  

10.2 SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE   

  

Pentru proiectele aprobate, CRFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de 

Finanţare în vederea  prezentării documentelor necesare contractării precum și a 

documentelor originale depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul 

CRFIR să verifice conformitatea cu originalul acestora.  
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Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 

documente, cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile 

ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificarii :  

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a  

Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat.  

2. Document emis de ANPM  

2.1 Clasarea notificării  

sau  

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

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau  

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

mediului sau  

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

(daca este cazul) sau  

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

Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificarea 

emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia 

proiectului.  

După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul 

de finanțare nu mai poate fi semnat.  

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în 

Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare si a procedurilor în vigoare la momentul notificării.  

4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în 

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

modificările şi completările ulterioare.  

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

decontarea TVA unde este cazul.  

6. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere, dacă este cazul.  

7. Extras de cont care confirmă cofinantarea investitiei, dacă este cazul.  

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

Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele 

AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de 

finanţare. Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea 
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încheierii contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, 

indiferent de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.   

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea 

contractului de finanţare!  

Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în 

termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada co-finanțării, dacă este cazul, 

acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și 6 din HG 226/2015 cu modificările şi 

completările ulterioare.   

  

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

proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.   

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

prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi, 

prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.   

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul 

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

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.  

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale 

către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:   

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

2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;   

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

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;   

c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi 

care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;   

d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri 

nerambursabile.   

  

Atenţie !   

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 

instituţie bancară.  

  

Atenţie!   

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată 

prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.  

  



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     

46 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 

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

Autoritatea Contractantă.  

   

10.3 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE  

  

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă 

constată neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului 

de finanțare sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR în cazul operării unor modificări care 

afectează Contractul de finanțare, sau în cazul în care se constată deficiențe în 

implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în 

conformitate cu prevederile Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului 

financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).  

  

  

 CAPITOLUL 11. 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, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% 

din suma avansului.   

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

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi 

AFIR.   

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

efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.   

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi și sub formă de poliţă de asigurare 

eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  

  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp 

egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 
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suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene 

şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.   

  

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

până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, 

respectiv la ultima tranșă de plată.   

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

prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este 

obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la 

Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii 

de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de 

execuţie solicitată la prelungire.   

  

  

CAPITOLUL 12. ACHIZIȚIILE  
  

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 buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de 

date model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.   

Termenul de finalizare al achiziţiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, 

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 cu modificările și completările ulterioare.  

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază 

proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.  

 

Atenţie! 

Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea contractului 

de finanţare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul 

de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 

 

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

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

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

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

Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.  
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Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru 

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

obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.  

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

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

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

caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de 

ofertant/asociat/subcontractant/tert susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința 

autorității contractante (comisiei de evaluare) această stare de fapt, și să prezinte o 

declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, 

DALI, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția 

unui eventual conflict de interese.  

  

Regimul conflictului de interese:  

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de 
interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu completările ulterioare.  

Cu titlu exemplificativ, reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, 

următoarele:  

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

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor 

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

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

unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

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

unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 

rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 

financiar, economic sau de altă natură, ori se află într‐o altă situaţie de natură să îi afecteze 

independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului 

de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
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comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;  

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele personae 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire.  

Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 

unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă 

deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  

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

deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie 

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

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

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

completările ulterioare.   

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 si Asumarea răspunderii.   

 

CAPITOLUL 13. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU 

DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR 

AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ  
  

13.1 TERMENE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ A AVANSULUI  

  

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.   
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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, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% 

din suma avansului.   

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

până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, 

respectiv la ultima tranșă de plată.   

  

13.2 CERERI DE PLATĂ AFERENTE TRANȘELOR  

  

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

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

verificare a conformității emisă de GAL.   

  

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

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

completarile ulterioare și anexele la acesta.  

  

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

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

Cererii de Plată.  

  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, , în original-1 exemplar şi 1 copie, pe 

suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele 

întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația 

însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale 

ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).   

  

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

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

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

cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, 

atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza 

la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de 

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

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

încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.  

  

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de 

internet a AFIR www.afir.info.   

  

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează 

în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii în care se încadrează 

scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate şi rambursate în cadrul proiectului.  

  

Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de 

eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de 

finanţare.   

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori 

în perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea 

duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va 

mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.   

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform 

prevederilor legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a 

depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA.   

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR, în două exemplare pe suport de 

hârtie, la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE 

DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare) .   
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Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.   

Atenţie!  

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

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

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 

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

completările ulterioare.  

  

  

CAPITOLUL 14. MONITORIZAREA PROIECTELOR  
 

 Indicatori de monitorizare 

 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – populatia 

din teritoriu 38.537 locuitori  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) – 767.633,50 euro.   

 

 Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.  

  

Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data efectuării ultimei tranșe de 

plată.  

  

Pe durata de valabilitate a contractului, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării 

GAL-ului, Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a 

oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de 

monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 

(2).  

 Pe toata durata de execuție si de monitorizare a contractului beneficiarul asigură accesul la 

locul de implementare al proiectelor, însoţește echipele de control şi pune la dispoziţia 

acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit 

prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii 

responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar 

nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul 

înstrăinării sau închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi 

recuperată integral.  
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În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că 

Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite 

obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de 

afectare, gravitatea faptelor, etc):   

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea 

contractului de finanţare;   

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau 

acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, 

nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în 

considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.  

Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să 

menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform 

descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare.  

  

 

CAPITOLUL 15. INFORMAŢII UTILE  
  

15.1  DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE   

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare  sunt:  

 

 A. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru actiuni 

corespondente sub-măsurii 7.2, PNDR 2014-2020 

1.1 Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice).   

Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor 

solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-

economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din 

proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte 

surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente 

tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului 

în coloana neeligibile.  

 În cadrul Studiului de Fezabilitate/DALI se vor regasi obligatoriu următoarele elemente:  

- cheltuieli privind consultanța; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este 

menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în 

Studiul de Fezabilitate/DALI.  
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- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a 

întocmit și să poarte ștampila elaboratorului documentației.  

- existența „foii de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști 

condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila 

elaboratorului.  

- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering și capitolul 5 – 

organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și 

pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziție și autorizare plăți.  

- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, 

relevee, secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.  

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 

trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate/DALI şi 

Certificatul de Urbanism pentru acestea.  

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să 

evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al 

Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă 

pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, 

acesta se va evidenția obligatoriu cu valoare în coloana ”cheltuieli neeligibile”.  

- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, 

ore/expert, costuri/oră).  

- În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va 

prezenta calculul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu 

construcții și instalații se raportează la mp de construcție.  

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcții-

montaj).   

  

Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană 
pe internet la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.  

  

Atenție! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul 
va avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită.  

  

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 

condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii.  
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Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa 
cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. De asemenea, vor fi completate clar 
elemente privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, 
actul prin care s‐a aprobat acesta.  

  

3.1 Pentru comune și ADI:   

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit 

conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

atestat prin  Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după 

Monitorul  Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public, investițiile care  fac  obiectul  proiectului,  nu  sunt  incluse  în domeniul  public  sau  

sunt  incluse  într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: si   

3.2 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 

globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, 

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

să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă 

prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate),  

și/sau  

3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de primărie (dacă este cazul).  

  

3.4 Pentru ONG-uri – daca este cazul   

Documente  doveditoare  ale  dreptului  de  proprietate/administrare  al ONG‐urilor,  

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe  o perioada de  

10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de 

Finanţare;  

  

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:    

• document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 

solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, 

autorizația de construire:  

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

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

moștenitor, act administrativ de restituire, hotarâre judecatorească)/ contract de 

concesiune;  

Sau  
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- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea 

autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai 

pentru construcții cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.  

  

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).  

  

6. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii si verificabile cu sectiunea E, pct.6 a cererii de finanțare ): 

 
 necesitatea şi oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;  

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

investiţiei;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

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

 numărul de locuitori deserviti de proiect / utilizatori direcţi ;   

 caracteristici  tehnice  (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)  

 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);   

 nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL Valea 

Siretului de Jos/AFIR în derularea proiectului;  

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul,   

 se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 
investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plata;   

  

7.1. Certificatul de înregistrare fiscală  

  

7.2  Actul de înfiinţare şi statutul ADI  

  

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate 

publică, sau  

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate 

publică, dacă este cazul.  

  

12. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 

activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a 

investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes 

public deservite direct de proiect – daca este cazul  
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13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde amplasament, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, 

costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 

beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii.  

  

14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor 

care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:  

Sau  

14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul 

extinderii infrastructurii apă /apă uzată.  

14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi 

apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 

legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de 

exploatare este suspendată.   

Sau  

14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că 

beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de 

funcţionare (dacă este cazul).  

  

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare 

pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  

  

16. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice 

strategie de dezvoltare locală și județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

17.  Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  

  

20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

 
B. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru actiuni 
corespondente sub-măsurii 7.6, PNDR 2014-2020  
 
1.1 Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice).  
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Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor 
solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-
economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect 
deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, 
precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor 
executate parțial sau total sunt neeligibile și se include în bugetul proiectului în coloana 
neeligibile.  
 
În cadrul Studiului de Fezabilitate/DALI se vor regasi obligatoriu următoarele elemente:  
- cheltuieli privind consultanța; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat 
codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de 
Fezabilitate/DALI.  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit și 
să poarte ștampila elaboratorului documentației. 
existența „foii de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus 
de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ștampila elaboratorului.  
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering și capitolul 5 – 
organizare de santier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a 
putea fi urmărite în etapa de achiziție și autorizare plăți.  
- părțile desenate din cadrul secțiunii B (planuride amplasare în zonă, planul general, relevee, 
secțiuni etc.), să fie semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator.  
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa 
utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi 
trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate/DALI şi 
Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar 
dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi 
considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va 
evidenția obligatoriu cu valoare în coloana ”cheltuieli neeligibile”.  
- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, 
ore/expert, costuri/oră).  
- În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va 
prezenta calculul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și 
instalații se raportează la mp de construcție. 
  
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcții-
montaj).  
 
Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe 
internet la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.  
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Atenție! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va 
avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 
va menţiona sursa de preţuri folosită.  
 
2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii.  
 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum 
este menţionat în Certificatul de Urbanism. De asemenea, vor fi completate clar elemente 
privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care 
s‐a aprobat acesta. 
 
3.1 Pentru comune și ADI:  
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 
Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile 
care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie 
globală, solicitantul trebuie să prezinte:  
si  
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor 
la inventarul bunurilor în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale 
existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost 
supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii  
 
3.2 Pentru ONG-uri:  
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG‐urilor pe o 
perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de 
Finanţare;  
 
Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:  
• document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă 
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația 
de construire:  
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit 
prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act 
administrativ de restituire, hotarâre judecatorească)/ contract de concesiune;  
Sau  
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- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea 
autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai 
pentru construcții cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.  
 
5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii, si verificatile cu sectiunea E, pct. 5.1 al cererii de finanțare ):  
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele locale pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
- nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL “Valea Siretului 
de Jos”/AFIR în derularea proiectului;  
- detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare (dacă este cazul).  
- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  
- se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;  
 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 
categorii de solicitanți (ADI), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii si verificatile cu sectiunea E, pct. 5.2 al cererii de finanțare):  
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;  
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;  
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
- nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu GAL “Valea Siretului 
de Jos”/AFIR în derularea proiectului;  
- detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare (dacă este cazul).  
- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  
- se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;  
 
6.1. Certificatul de înregistrare fiscală  
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / 
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI 
 
10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 
(va cuprinde amplasament, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 
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stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat 
de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  
 
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,  
sau  
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul.  
 
12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din 
patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică (daca 
este cazul).  
Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de plată.  
 
13. Avizul emis de către Ministerul Culturii (dacă este cazul) sau, după caz, de către serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură 
pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să 
confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de 
interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este 
adecvată).  
 
14. Dovadă eliberată de Muzeul județean (daca este cazul), prin care se certifică verificarea 
documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter 
arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 
43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).  
 
15. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare locală și județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și 
copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
 
16. Document eliberat de Primărie/ ADI, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate 
ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare. 
 
17. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  
 
18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
ATENŢIE! Se vor completa și atașa obligatoriu la depunerea proiectului, la sectiunea E, Alte 
documente justificative din cererea de finantare: Anexa 7- Model declarație pe proprie 
răspundere și Anexa 10 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de raportare 
către GAL 
 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     
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Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Valea Siretului de Jos pot fi 

consultate și descărcate direct de pe pagina de internet a GAL (www.galvalesiretuluidejos.ro 

– Măsura GAL – Măsura 8/6B) sau pot fi solicitate de la sediul GAL.  

  

Atenţie! Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă  

despre informaţiile publice referitoare la măsura pentru care depune proiectul.  

  

 

15.2 ANEXELE GHIDULUI SOLICITATULUI PENTRU MĂSURA 8/6B  

 

1. Anexa 1 - Cererea de Finanțare - corespondent măsura 7.2 PNDR 2014-2020 

2. Anexa 1 - Cererea de Finanțare - corespondent măsura 7.6 PNDR 2014-2020  

3. Anexa 2 –Studiul de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

conform  HG 907/2016 si HG 98/2008 

4. Anexa 3 – Memoriul justificativ – solicitanti publici (în cazul dotărilor, pentru investiții fără 

lucrări de construcții-montaj) 

5. Anexa 4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu  

6. Anexa 5 – Model Contract de finanțare 

7. Anexa 6 – Fișa măsurii M8/6B 

8. Anexa 7 – Model declarație pe proprie răspundere 

9. Anexa 8 - Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - 

Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - judeţe, municipii, oraşe, 

comune” 

10. Anexa 9 – Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului 

11. Anexa 10 – Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului de raportare către GAL 

12. GE 1.1 – Fisa de evaluare a conformitatii proiectului 

13. GE 1.2 - Fișa de evaluare generala a proiectului  

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ghidul solicitantului – Masura 8/6B  
Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.     
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15.3 GAL VALEA SIRETULUI DE JOS  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ    

  

GAL VALEA SIRETULUI DE JOS vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 și 13:00 

pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și 

pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL.   

  

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, 

nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.  

  

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o 

situaţie care intră în aria de competenţă a GAL.   

  

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile 

precum și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi 

informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Valea Siretului de Jos.  

 

DATE DE CONTACT  
GAL Valea Siretului de Jos   

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 13:00  

Adresă sediu: Comuna Dumbraveni, sediul Primariei etj.1, judet Suceava   

Tel/fax: 0751.10.30.20   

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com   

Web: www.galvaleasiretuluidejos.ro  

 

Persoane de contact:  

Nume/Prenume  Funcție  Adresă e-mail  Telefon  

Cristina Ghinda Manager GAL  galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20  

Tipa Teodose Expert evaluator galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20 

Pavăl Daniel 

Ionuț 

Președinte GAL galvaleasiretuluidejos@gmail.com   0751.10.30.20 

  


