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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor
beneficiari ai finanțărilor din Fondurile Asociației GAL Poarta Apusenilor şi
se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor
conform exigențelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL).
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea,
editarea şi depunerea proiectelor, precum şi modalitatea de selecţie,
aprobare şi derulare a implementării acestora.
De asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile
pentru finanțări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi
acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile
realizării proiectelor şi completării corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări
ca urmare a actualizării legislaţiei naţionale şi comunitare sau procedurale
– varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de
internet www.galpa.ro

Pentru a obține informaţiile cu caracter general, consultați pliantele şi
îndrumările editate de GAL, disponibile la sediul GAL Poarta Apusenilor
și sediile Autorităților Publice Locale membre, precum și pe pagina de
internet: www.galpa.ro, prin telefon: 0721 981 961
și e-mail:
fagadar.alexandru@galpa.ro.
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de
finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea
fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale
Uniunii Europene;
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR
care derulează FEADR;
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 Finantarea Investitiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale);
GAL – Grup de Acţiune Locală
APL – Administraţie publică locală
ADI – Asociaţie de dezvoltare intercomunitară
SOLICITANT – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL, potenţial beneficiar al
sprijinului nerambursabil
BENEFICIAR – APL, ADI, societate civilă, instituţie de cult sau GAL care a încheiat un
Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene. În înţelesul art. 4 din
R(UE) nr. 1307/ 2013 şi conform definiţiei din PNDR 2014 – 2020:
CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile.
SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia
Uniunii Europene şi a Guvernului României.
ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa
cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de
Finanţare pentru FEADR.
EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare
este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea
sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.
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FIŞA MĂSURII – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează
categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului.
MĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
PUNCTAJ MINIM - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la
finanţare.
REPREZENTANT LEGAL – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi
în cazul în care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare şi
care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în
cadrul societăţii.
SPAȚIUL RURAL - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială,
comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.
FURNIZARE DE SERVICII – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte,
obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia
informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de
mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.
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PREVEDERI GENERALE
Ținând cont de faptul că cele mai multe persoane din teritoriul GAL își desfășoară
activitatea preponderent în agricultură, obținând venituri reduse, dar și de faptul că
numărul locurilor de muncă existente nu acoperă necesarul forței de muncă, populația
orientându-se către mediul urban, în ultimii ani s-a înregistrat o depopulare continuă a
GAL-ului. În consecință, sprijinirea antreprenoriatului local și implicit crearea unor noi
locuri de muncă în teritoriu este o necesitate. Cadrul natural bogat, tradițiile și obiceiurile
păstrate de la vechile generații, favorizează dezvoltarea turismului local și a altor
activități complementare. Așadar, aceată măsură urmăreşte dezvoltarea activităților nonagricole, turistice și culturale din teritoriu, în scopul creerii de alternative viabile și
sporirea atractivității zonei pentru populația tânără.

OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ
Această măsură contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, în
conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, prin dezvoltarea antreprenoriatului local.

OBIECTIVE SPECIFICE LOCALE ALE MĂSURII
Această măsură contribuie la OS 4 - creșterea competitivității economice a întreprinderilor
prin investiții în active tangibile si intangibile;
CONTRIBUȚIA MĂSURII LA DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Măsura M06/6A - Sprijinirea întreprinderilor non-agricole contribuie la realizarea
Priorității 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
economice în zonele rurale, se încadrează în Domeniul de intervenție 6A Facilitarea
diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici (inclusiv miroîntreprinderi),
precum și crearea de locuri de muncă și corespunde obiectivelor articolului 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivule transversale: mediu si clima, inovare
Măsura 06 contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice prin sprijinul acordat
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor
regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei în cadrul submăsurii ce
vizează dezvoltarea activităților non-agricole. Activitățile de agroturism sprijinite vor viza
practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile și,
mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea
biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii din teritoriul GAL Poarta
Apusenilor.
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De asemenea, diversificarea activităţilor economice în teritoriul acoperit de GAL va
deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de
tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului LEADER.

TIPUL SPRIJINULUI
 INVESTIȚII

SUMELE APLICABILE ȘI RATA SPRIJINULUI
INTENSITATEA SPRIJINULUI
până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
VALOAREA SPRIJINULUI
maxim 50.000 euro/proiect
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII
250.000 EURO
ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII
Teritoriul GAL Poarta Apusenilor, respectiv Comunele Călărași, Ceanu Mare, Chețani,
Frata, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Săndulești, Tritenii de Jos, Viișoara.
TRIMITERI LA ACTE LEGISLATIVE
Legislație UE
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, RE nr. 1407/2013, Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C155/02 , Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii
directoare comunitare.
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de
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abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98,
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme
de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește resursele șirepartizarea acestora pentru anul 2014
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013
ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea
acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și
control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme,
gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale,
valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare.
Recomandarea
2003/361/CE
din
6
mai
2003
privind
definirea
microîntreprinderilor şi a pîntreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislație națională
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OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile
familiale.
OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice,
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările
ulterioare; OUG 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;
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările
şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic
veterinar;
Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr.566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
cu modificarile și completarile ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice,
aprobată prin Legea 190/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,
precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.56/2016;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019, 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;
Ordin ANSVSA nr.17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară
activităţi de asistenţă medical-veterinară.
Ordinul MEF nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul MEF nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind
procedura
de
înregistrare/autorizare
sanitar-veterinară
a
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de
transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor
implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care
nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi
completările ulterioare;
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Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care
devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor
reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul ANT nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare al ANT privind
Norme de clasificare a structurilor de turism;
Ordinul MFP nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a
documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a
documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului
Ordinul ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu
funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de turism,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr.
65/2013;
Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de
minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul
rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", cu
modificările și completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 2243/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a
contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia
Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 / 26.05.2015, cu modificările
ulterioare;
Ordinul MEF nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei
de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici din spatiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
activităţilor economice neagricole.
HG nr. 226/2015

DEPUNEREA PROIECTELOR
LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE PROIECTELE
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la
biroul GAL Poarta Apusenilor: LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, STR. PRINCIPALA, NR. 1014,
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COMUNA MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ, înaintea expirării datei limită de depunere a
proiectelor.
10.04.2018
- 10.05.2018
PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: ............-...................
29.11.2017-02.01.2018

ALOCARE PE SESIUNE: 250.000
156.658,9Euro
Euro
PUNCTAJUL MINIM PE CARE TREBUIE SĂ-L OBŢINĂ UN PROIECT PENTRU A PUTEA FI
FINANŢAT: 50 5de puncte
CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI


Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate (startups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care
îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe
teritoriul GAL Poarta Apusenilor.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul M6/6A, în funcție de forma de organizare sunt:
•

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate
(start-ups) din spaţiul rural;

•

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)
care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi
neagricole pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.

Atenție! În cadrul măsurii, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
•

Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

•

Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică
se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în
conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Daca exista
neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru
corectarea acestora.
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În vederea identificării relației în care se află întreprinderea solicitantă cu alte
întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a
exercita o influenţă dominantă, se vor respecta prevederile art.4 din Legea nr. 346/2004.
Intreprinderile autonome, intreprinderile partenere și intreprinderile legate sunt definite
la art. 4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii. O întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere sau
întreprindere mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale
acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una
sau mai multe organisme ori colectivităţi publice conform art. 4 al Legii nr. 346/2004.
Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală
şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar
precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1)
al Legii nr. 346/2004.
Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în
plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică,
mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în
două exerciţii financiare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.
Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi
diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.3
Se va verifica condiția de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru
încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.
Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
•

să fie persoană juridică română;

•

să aibă capital 100% privat

•

să acţioneze în nume propriu;

•

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării
proiectului.

Solicitantul trebuie să-și însușească în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe
proprie răspundere, secțiunea (F) din CF.
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

CONDIŢII
MINIME
SPRIJINULUI

OBLIGATORII

PENTRU

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
14
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Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei
categorii de solicitanți.
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități
sprijinite în cadrul măsurii;
Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista
codurilor CAEN eligibile pentru finanţare prezentate în cadrul Anexei 3 sau
Anexei 4.
Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor
coduri CAEN incluse in cadrul Anexei 3 sau Anexei 4– maximum 5 coduri, în
situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează
reciproc.
Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în
teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor;
Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în
satele componente de pe teritoriul GAL.
Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru
Lucrări de Intervenții/Memoriu Justificativ.
și
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/folosință asupra imobilelor
care stau la baza investiției.
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentații tehnico-economice;
Se va verifica Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări
de Intervenții/Memoriu Justificativ și anexele aferente acestora.
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate;
Se verifică Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la
neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată
să reprezinte întreprinderea, conform legii.
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor
individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani
fiscali.
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR.
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea
investiţiei;

15

Asociația Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor
Str. Principala nr. 1014, Comuna Mihai Viteazu, Judet Cluj
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
Web: www.galpa.ro

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE
CHELTUIELI ELIGIBILE
Investiţii corporale (modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea
aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a
acestora);
Investiţii necorporale (software, patente, licenţe, material de promovare etc.),
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.
Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile
doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația
beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de
leasing.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize,
acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori
din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică
şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de
intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale
operaţiunii;
e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei
lucrărilor de construcţii-montaj.
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă
respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de
plată aferente proiectului.
Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de
finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se
încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care
prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în
achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR
nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
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microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și
dezvoltarea activităților economice neagricole", cu modificările și completările
ulterioare.
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în
legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
b)sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii
costurilor (încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a
AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea
ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri sub
15.000 euro şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro);
c)sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu
AFIR;
d)sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile
legii.
Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate
Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
• Ambulanță umană;
• Autospecială pentru salubrizare;
• Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de
lucrări la înălțime;
• Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
• Mașină de măturat carosabilul;
• Auto betonieră;
• Autovidanjă;
• Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar
dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
• Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
• mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N24 cu maximum 3
locuri și 2 uși de acces in cabina;
• să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul
special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia
ambulanțelor veterinare
• în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz
emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat
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•

•

conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare
specifică intervenții medicină veterinară”
în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din
care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice
de resort și legislației în vigoare.
mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor
propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să
deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de
transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi
folosit si pentru alte tipuri de activitati).
Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.
Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:
a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele
b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale
(hidrobiciclete)
c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si
motor destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de
agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.
Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a, b,c, vor fi achizitionate doar in
scop de agrement!
Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.
În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement ((ex.:
arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are
obligaţia de a utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii
activităților propuse prin proiect şi numai în aria geografică descrisă în Studiul de
fezabilitate.
În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanţare (inclusiv in
perioada de monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de
transport de agrement în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar
plătit până la data respectivă.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate
potrivit M6/6A, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria
activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a
beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi.
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În caz de nerespectare a durabilităţii investiţiei, contribuţia publică alocată prin
M6/6A se recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în
termen de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, termen valabil şi pentru
recuperarea contribuţiei publice aferente oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile din
cadrul investiţiei finanţate din fonduri nerambursabile.
În condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în cazul unei operaţiuni
constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020
se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către
beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii
Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul
de recuperare este de 7 ani. În cazul în care contribuţia prin PNDR 2014-2020 ia forma
unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil
potrivit normelor privind ajutorul de stat.
Pentru categoriile de beneficiari care, după selectarea/contractarea proiectului,
precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii
avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de
microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria
întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru
finanţare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Atenție! În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri
pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare
construita/modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de
3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat nr. căsuțelor, iar pentru bungalowri - se acceptă
construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere(16
locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN,
trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și
criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.
Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de
turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.
Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile!
Atenție! In ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement
autopropulsate numai cu acordul administratorului/custodelui ariei naturale
respective.
IMPORTANT!
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE DE TIPUL
PENSIUNILOR AGROTURISTICE.
•

Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea
animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

momentul depunerii cererii de finanţare. După încheierea contractului de
finanțare, beneficiarul poate renunța la activitatea agricolă cu condiția
desfășurării unei activități meșteșugărești cu atelier de lucru, din care rezultă
diferite articole de artizanat (pentru a respecta prevederile OANT 65/2013).
În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită de asemenea și în
cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din
acțiunile/părțile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la
momentul depunerii Cererii de finanțare;
Exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza
aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care
se va realiza și investiția. (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr
65/2013, cu modificările și completările ulterioare);
Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor
agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în
Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu
modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii
pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă.
În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse
naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi
de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de
programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
Pe toată perioada de valabilitate a contractului și în perioada de monitorizare,
în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel puțin o activitate legată
de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante,
livezi de pomi fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru,
din care rezultă diferite articole de artizanat.
Beneficiarii măsurii vor depune in perioada de monitorizare, anual, Raportul de
monitorizare, pentru proiectele care vizează înfiinţarea şi dezvoltarea
agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Planurile de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiunile pentru principalele
obiecte de construcţii și de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea
în vedere și Norma Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din 16
decembrie 2008 - 1. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare
a alimentelor.
Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate
de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în
clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor
şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării
la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.
Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agro-turistică este
considerată investiţie nouă.
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•

•
•

Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune
agroturistică (construcție nouă sau schimbarea destinației unei cladiri) cât și
pentru extinderea structurilor de primire turistice de tipul pensiunilor
agroturistice, suprafaţa de teren aferentă structurii agro-turistice trebuie să fie
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi
completările ulterioare în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării
excesive a peisajului natural (construcție nouă sau extindere).
Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în
circuitul turistic.
Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în
perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă
toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine
neeligibil.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA PARCURI PENTRU RULOTE, CAMPINGURI ȘI TABERE
• Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea
structurilor de primire turistice de tipul camping.
• Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping;
• Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau căsuțe de tip
camping și/sau bungalow, cât și spații de campare pentru rulote;
• Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte
prevederile Anexei 16 din OANT 65/2013, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri,
asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării
unei mașini;
• În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur
bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de
maximum 8 camere (16 locuri);
• Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv Anexa nr. 14 referitoare la criteriile minime obligatorii
privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow.
• Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în
perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă
toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine
neeligibil.
ATENȚIE
- Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.
- Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul
investiţional în circuitul turistic.
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote.
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CHELTUIELI NEELIGIBILE
Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din
Economia Națională;
Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
Cheltuielile cu achiziţionarea de clădiri;
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 R (UE) nr.
1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru
transport persoane;
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
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. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/
naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR.
Costuri neeligibile specifice:
o Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea
avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri
administrative, etc).
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SELECŢIA PROIECTELOR
Nr. CRITERII DE SELECȚIE
Ctr.

Punctaj

1.

Principiul relevanței istoricului activităților economice derulate
anterior de beneficiar/asociat majoritar al beneficiarului
1.1 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit
operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna
gestionare a activității economice)
1.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit
operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare
a activității economice)
2.
Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu
aport propriu;
2.1 15% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției
2.2 20% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției
3.
Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de
muncă în teritoriul GAL-ului
3.1 1 loc de muncă creat
3.2 2 locuri de muncă create
TOTAL

Maximum 40
puncte
40 puncte
30 puncte
Maximum 10
puncte
5 puncte
10 puncte
Maximum 50
puncte
40 puncte
50 puncte
100

Departajarea proiectelor cu același punctaj:
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în
cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același
punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a
proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului,
departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:
1. Numarul de locuri de munca nou create;
2. Procentul aportului propriu din valoarea eligibilă a investiției

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
Punctajul minim admis la finanțare este de 50
5 puncte.
Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite:
Comisia de evaluare a GAL-ului verifică conformitatea şi eligibilitatea tuturor proiectelor
depuse în conformitate cu criteriile definite în ghidurile măsurilor din cadrul SDL. În ceea
ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi
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cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația respectivă nu va avea drept de vot, iar în
cazul nerespectării măsurile descrise mai sus, proiectul va fi declarat neeligibil.
Beneficiarii proiectelor care nu au fost declarate eligibile, pot depune contestaţii la sediul
GAL în termen de 5 zile de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de
către o Comisie de soluționare a contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL, care va funcţiona
în baza unui Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea contestaţiilor.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor este de maxim 10 de zile de la depunerea
contestaţiei la sediul GAL. În urma verificării contestaţiilor depuse, comisia emite un
Raport de contestaţii care va fi publicat la sediul şi pe site-ul GAL-ului. După publicarea
raportului, soluţia rămâne definitivă, iar GAL va publica Raportul de selecție final.
Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJFIR/CRFIR, fiecare fiind
însoţit de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de
verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie al GAL. În momentul
depunerii la autoritatea de management, proiectele selectate în urma analizei unei
contestaţii vor avea ataşat şi Raportul de contestaţii semnat și ștampilat de preşedintele
Comisiei de contestaţii.
Primirea și evaluarea proiectelor
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la
biroul GAL Poarta Apusenilor înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor.
Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor,
aplică acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un bon cu acest număr
de înregistrare.
Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care
va efectua următorii pași:
- Verificarea conformității proiectului
- Verificarea eligibilității proiectului
- Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect.
GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe
parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.
Selecția proiectelor
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul
minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția
proiectelor. În urma ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție
aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL.
În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului
de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL.
Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în
acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.
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După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va
publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet.
Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție
detaliată înainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor.
GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție
aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent.
GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile
SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice
fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa
cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de
eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea
prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și
semnate de experții evaluatori.
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a
primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al
GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza
căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul
minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția
proiectelor. În urma ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție
aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL.
În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele
procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL.
Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația
de depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor: Rezultatele procedurii de
selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării
raportului pe pagina de internet a GAL.
Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a
Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a
Comitetului de Selecție.
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL
va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet.
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Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de
selecție: 15 zile lucrătoare.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
TIPUL SPRIJINULUI
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
INTENSITATEA SPRIJINULUI
până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
VALOAREA SPRIJINULUI
maxim 50.000 euro/proiect
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII
250.000 EURO
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COMPLETAREA, DEPUNEREA
CERERII DE FINANȚARE

ȘI

VERIFICAREA

DOSARULUI

Dosarul Cererii de Finanţare conține Cererea de Finanţare însoțită de anexele tehnice şi
administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau
înlocuirea acestora.
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la
momentul lansării apelului de selecție (format editabil).
ATENŢIE!
Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului:
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atat pentru proiectele care prevad constructii-montaj
cat si pentru proiectele fara constructii-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).
În cazul proiectelor fără construcții-montaj, se va depune Studiu de Fezabilitate în care
vor fi completate doar punctele care vizează acest tip de investiție.
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (in cazul
proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de
utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente)
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd
modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care
schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor
nefinalizate)
DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate
la Administraţia Financiară,în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din
contul de profit și pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care
solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de
finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile
infiintate in anul depunerii cererii de finantare.
sau
Doc 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la
formular in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in
anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)
DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;
sau
DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului

27

Asociația Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor
Str. Principala nr. 1014, Comuna Mihai Viteazu, Judet Cluj
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
Web: www.galpa.ro
DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizarii investiției:
DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia
de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:
a) Dreptul de proprietate privată
b) Dreptul de concesiune
c) Dreptul de superficie;
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau
administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare,
donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare.
Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care
oferă dreptul titularului de a executa lucrările
de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă
de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind
retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o
adresă emisă de concedent care să specifice:
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă
acestui proces;
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a
redevenţei şi alte clauze.
Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care
oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în
copie.
Documentele de mai sus vor fi însoțite de:
Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru
și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea
imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în
termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii
proiectului).
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DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara
montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii
asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere,
contract de comodat.
“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii
(situatii) de mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte
înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea
depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate
publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat
pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul
de rambursare a creditului.
DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform
cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.
DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat
unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.
DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică SE DEPUNE ÎN
ETAPA DE CONTRACTARE
DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică SE DEPUNE
ÎN ETAPA DE CONTRACTARE
DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere SE DEPUNE ÎN ETAPA DE
CONTRACTARE
DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal;
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile
de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a
datoriilor către bugetul consolidat. SE DEPUN ÎN ETAPA DE CONTRACTARE
DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIRANPM-GNM. SE
DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE
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DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului)
DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de
cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)
DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise
de o instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în termen
de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare; SE
DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE
DOC. 13. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare
ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN
al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui
cont separat pentru derularea proiectului. SE DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE
DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/Autorizaţie de
construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de
transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a
adresei de înştiinţare.
DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT
pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu
funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu
funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul
modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare.
DOC. 17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în
categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte
intreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFAurilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin
de 2 ani fiscali.
DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de
consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)
DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent
depunerii cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile
agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.
DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în
protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății SE DEPUNE ÎN ETAPA DE
CONTRACTARE
DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info SE DEPUNE ÎN ETAPA DE
CONTRACTARE
DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului SE DEPUNE ÎN ETAPA DE
CONTRACTARE
DOC. 23. Alte documente (după caz)
Cererea de Finanţare se va redacta in format electronic, în limba română și trebuie
însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte
integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii
de finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru. Completarea Cererii de finanțare,
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inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL.
Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor,
anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la
respingerea Dosarului Cererii de Finanţare.
Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.
Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile
necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului,
avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Pentru proiectele de servicii care vizează ”acțiuni pentru transferul de cunoștințe
(formare) și acțiuni de informare”, solicitantul este obligat să prezinte ca document
suplimentar la Secțiunea C a Cererii de finanțare, procesul verbal de recepție sau un alt
document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte
programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind
obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de
participanți, listele de prezență etc., în funcție de tipul serviciului.
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare
în Cererea de finanţare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are
posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare
FEADR cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de Plată la
Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru
achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le
îndeplinească.
Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de
implementare aparține solicitantului.
Cererea de finanțare se depune în format letric în două exemplare (un original și o
copie) și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de
finanțare).
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Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”.
ATENŢIE! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL.
Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor.
Verificarea Cererilor de Finanţare se face în două etape:
I. La nivelul GAL Poarta Apusenilor:
❖ Verificarea conformității proiectului
❖ Verificarea eligibilității proiectului
❖ Verificare pe teren – dacă este cazul: Scopul verificării pe teren este de a
controla datele și informaţiile cuprinse în Anexele tehnice și administrative
cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa
verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de
corectitudinea răspunsurilor.
În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren
efectuată de către experții GAL, acesta poate contesta rezultatele
verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data
vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/
împuternicit al reprezentantului legal a menţionat observații în formularul –
Fişa de verificare pe teren.
❖ Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect.
GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe
parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt
următoarele:
1. în cazul în care Documentul tehnic conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea
unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă
de cele menţionate în Cererea de Finanţare. În caz de suspiciune se poate solicita extras
de carte funciară şi pentru cazurile în care nu este obligatorie depunerea acestui
document.
2. 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.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu
forma cerută, Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
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-

proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest
aspect;
proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a
criteriilor de selecție.

II. La nivelul AFIR
AFIR va lansa un anunț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare,
finanțate prin Sub‐măsura 19.2, care va fi publicat pe site‐ul AFIR (www.afir.info). Acesta
va cuprinde informațiile prevăzute în cadrul Manualului de procedură pentru
implementarea Sub‐măsurii 19.2. Lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare a
proiectelor se stabilește în corelare cu respectarea unui termen de cel puțin 7 zile
calendaristice de la publicarea pe site‐ul AFIR a Ghidului de implementare și a
documentelor de procedură aferente, aprobate prin OMADR.
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 deformular
corespunzător cererii de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități
corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform
Anexei I a prezentului Ghid și transmit cererile de finanțare către serviciile de specialitate
responsabile din cadrul structurilorteritoriale 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.
MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte
în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.
Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către reprezentanții GAL sau
solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate
Sub‐măsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.
La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al
acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL
să depună proiectul.
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Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu
formatul electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan‐ul cererii de finanțare) la
expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non‐agricole de
la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile
depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu
originalul″. În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili
vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice precizate în cadrul cererii de
finanțare în original, în vederea verificării conformității.
Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la
OJFIR pe raza căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine
Cererea de finanţare, însoţită de anexele dministrative conform listei documentelor,
legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea
documentelor.
Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor
respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a
Manualului de procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării
apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de
selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi
prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate
cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative.

CONTRACTAREA FONDURILOR
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/Deciziile 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 sub‐măsurilor, 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 –
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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;
− 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 către beneficiar 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.
Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu
sprijin forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice
document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii
de monitorizare aferenți proiectului.
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).
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Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare
solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz
care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până
data încetării Contractului. Decizia de încetare a Contractului de finanțare va
comunicată și GAL.

a
în
la
fi

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR,
pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant.
Solicitantului se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în
Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în conformitate cu prevederile documentelor
de accesare aferente sub-măsurii 19.2.
Pentru proiectele selectate, CRFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de
Finanţare în vederea prezentării documentelor necesare contractării în maxim 5 zile
lucrătoare de la data primirii notificării, precum și a documentelor originale depuse în
copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul CRFIR să verifice conformitatea
cu originalul acestora.
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă următoarele
documente, cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la data primirii
notificării (după caz, în funcție de termenul de obținere a documentului emis de ANPM sau
în funcţie de termenul de depunere a proiectului tehnic):
DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică
DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică
DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere
DOC. 8.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal;
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile
de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a
datoriilor către bugetul consolidat.
DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIRANPM-GNM.
DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise
de o instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în termen
de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare;
DOC. 13. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare
ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN
al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui
cont separat pentru derularea proiectului.
DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent
depunerii cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile
agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.
DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în
protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății
DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi
ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info
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DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului
Atenţie! În cazul modernizărilor solicitantul trebuie să prezinte, dupa caz, documentul de
autorizare eliberat de AJPM/DSP/DSVSA pentru unitatile vizate de proiect, iar acesta
trebuie eliberat/ vizat cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de
finanțare.
Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate
unităţile în funcţiune. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult
un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în
Notificarea de selecţie respectiv, 3 luni sau 6 luni 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.
Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea
contractului de finanţare!
Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a Contractului de Finanţare:
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.
Odată cu depunerea Cererii de Finanțare, se înțelege că solicitantul își dă acordul
privitor la publicarea pe site‐ul AFIR a datelor de contact (denumire, adresă, denumire/valoar
e proiect).

AVANS
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în
formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea
eligibilă nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei
Cereri de plată. Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar
majoritară de către AFIR.
Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei
garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul
special al Băncii Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de
asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în
procent de 100% din suma avansului.
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.
Valoarea maximă a avansului este specificată în Contractul de Finanţare încheiat între ben
eficiar şi AFIR. Garanția poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță d
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e asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.
Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă
de timp egală cu durata de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în
care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund
contribuţiei
financiare
a Uniunii
Europene
şi
contribuţiei
publice
naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
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
valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să
acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

ACHIZIȚII
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislatia naţională specifică achiziţiilor
publice precumşi Instrucţiunile și Manualul de achiziții publice ce se vor anexa Contractulu
i de Finanţare.
Pentru a
facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor
folosi
fişele de date model, specifice fiecărui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.
Termenul de finalizare al achizițiilor 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 nr. 226/2015
cu modificările și completările ulterioare.
Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază pr
oiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.
Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF), sau a
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) vor conține, în mod
obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv,
autorității contractante, drepturile patrimoniale de autor asupra SF/DALI, fără a fi limitat
la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterio
are.
Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru
realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru ob
ținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.
Atenţie!
Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de
Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în
vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi / sau
proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >>
Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă.
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Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în cont
ractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de res
pectivele contracte.
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 l
a 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 deevaluare) 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/ofertelora persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din ca
pitalul 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 subco
ntractanţi 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 perso
ane 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 person
al, 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 pr
opus/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 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 persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin pân
ă la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
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decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implica
t 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 co
nferă 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 achiz
iţie (art. 14 din OUG 66/2011).
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.

TERMENELE
LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA
CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE
TRANȘELOR DE PLATĂ
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la
GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii
de plată, se va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform
prevederilor Contractului /Deciziei de finanțare.
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.
În cazul în care beneficiarul optează pentru plata avansului, conform Contractului de
finanțare/Actului Adițional, acesta va depune Declarația de eșalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1L ( Modulul Avans) în termen de maximum 60 de zile
calendaristice de la semnarea Contractului de finanțare/Actului Adițional pentru
acordarea avansului.
Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie,
la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După
verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare
a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR –
în funcție de tipul de proiect). 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.madr.ro.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată,
Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe
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propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la GAL, OJFIR sau pe site-ul AFIR
(www.afir.info).
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 deconteaza 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.
Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

MONITORIZAREA PROIECTULUI
Procesul de monitorizare a proiectului cuprinde: monitorizarea activității în cadrul
proiectului, controlul schimbărilor, monitorizarea și controlul progresului proiectului,
rapoartele de progres, monitorizarea riscurilor, administrarea contractelor.
Activitatea de control a proiectului reprezintă utilizarea informațiilor provenite din
activitatea de monitorizare a proiectului, ca bază pentru luarea deciziilor de continuare,
stopare sau îmbunatatire a proiectului.
Aspectele avute în vedere pot include: tendințele rezultatelor obtinute, rezultatele
procedurilor, corecția abaterilor constatate sau previzionate, rezultatele parțiale
obținute.
Aceste activități de monitorizare şi evaluare vor asigura implementarea efectivă şi la timp
a proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului și evaluarea
activităţilor şi rezultatelor acestuia. Monitorizarea oferă informaţii privind evoluția punerii
în aplicare a programului în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de
rezultate.
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum
5 ani de la data efectuării ultimei plăti.
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