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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ 
complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor 
specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil 
actelor normative naţionale şi europene aplicabile. 
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 
întocmirea și depunerea proiectului, precum și modalitatea de 
verificare, selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 
dumneavoastră. De asemenea, conţine documentele, avizele şi 
acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de 
Finanţare, al  Studiului de Fezabilitate, al Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții, al Memoriului  Justificativ, ale 
Deciziei de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării 
proiectului şi completării corecte a documentelor. 
 
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi 
rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi 
europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată 
pe pagina de internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 

 
 

Prevederile prezentului ghid se completează cu reglementările cuprinse în ghidul şi 

manualul de procedură pentru sub -măsura 19.2, postat pe pagina de internet 

www.afir.info şi cu prevederile SDL 2014-2020 a GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR postată pe 

pagina de internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro 
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CAPITOLUL 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
Consultați Anexa 10 – Definiții și abrevieri. 
 
CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE 

2.1 CONTRIBUŢIA  MĂSURII 4.4 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE 
 

Masura 4.4„Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL” se încadrează în 
obiectivele art.20 din Regulamentul CE 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, contribuie 
la domeniul de intervenție 6B ”Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurare” și la prioritatea prevăzută 
la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6—Încurajarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. 

Măsura 4.4 are ca scop dezvoltarea infastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea 
patrimoniului cultural local și va contribui la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții, 
conservarea moștenirii culturale, îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin dezvoltarea 
spațiilor publice locale și creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 
îmbunătățite. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii:  
 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; 
 Conservarea moștenirii culturale; 
 Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale; 
 Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 
Valoarea adăugată a măsurii va fi dată de creșterea nivelului de trai al locuitorilor teritoriului GAL 

Ținutul Zimbrilor, întrucât  se va reface patrimoniul arhitectural și cultural aflat în stare de degradare și 
nefiind valorificat, va crește nivelul de educație, se va reduce rata abandonului școlar, se va reface și 
dezvolta infrastructura rutieră, medicală și educațională. 

În cadrul acestei măsuri se vor avea în vedere și acțiuni inovative sociale. Inovarea socială1 are o 
importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii 

                                      
1
 Inovarea socială răspunde unei probleme sociale sau a unei nevoi nesatisfăcute. Inovația socială este o soluție la 

o problemă socială-activitate sau serviciu inovativ(sau mai multe), poate fi o schimbare de proces, de produs, o 
schimbare organizațională sau de finanțare. Inovarea socială presupune noutate-important nu este ca ideea sau 
patternul să fie absolut noi, ci contează să fie percepute ca noi în contextul în care sunt aplicate. Spre exemplu, 
furnizarea serviciilor de educație era inițial un atribut al instituțiilor monastice. Crearea unui rol al statului, al pieței și 
al actorilor privați în furnizarea acestor servicii este o inovație socială. Inovația socială produce schimbare socială. 
Soluția nouă trebuie să producă schimbare socială, o schimbare structurală culturală, normativă sau regulatoare a 
societății. Nu putem vorbi despre inovație atunci când este introdus un nou tip de formular sau când este introdusă 
o nouă procedură de înregistrare a beneficiarilor unui serviciu public. Inovația trebuie să introducă o schimbare. 
Inovația socială nu este produsă cu scopul de a satisface nevoile unui individ anume sau ale grupului său de 
proveniență, ci are un impact la nivel macro. Inovația socială este difuzată mai ales prin organizații al căror scop 
principal nu este profitul. 
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sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în risc 
de sărăcie  și excluziune socială.  

Sprijinul aferent acestei măsuri  se acordă pentru proiecte ce au cel puțin una din următoarele 
componente: 

 
A. Componentă de investiţii 

 
Sprijinul acordat pentru proiectele care au componentă de investiţii se va acorda pentru: 
 

 înființarea, amenajarea și accesibilizarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală; 
 renovarea și accesibilizarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru 

organizarea de târguri ș.a; 
 achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice; 
 extinderea, modernizarea, dotarea și accesibilizarea instituțiilor de învățământ superior, filiera 

tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale din domeniul 
agricol; 

 extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 
 extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 
 investiții orientate spre transferul activităților de transformare a clădirilor sau a altor instalații 

aflate în interiorul sau în aproprierea așezărilor rurale în scopul îmbunătățirii calității vieții şi al creșterii 
performanței de mediu a așezării respective; 

 extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; 
 restaurarea, conservarea, accesibilizarea și/sau dotarea așezămintelor monahale și/sau a 

obiectivelor de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, de interes local; 
 pentru modernizarea, renovarea, accesibilizarea și/sau dotarea căminelor culturale.  

 
B. Componentă de servicii 

 
Sprijinul acordat pentru proiectele care au componentă de servicii se va acorda pentru: 
 

 realizarea de campanii de promovare a produselor, serviciilor şi proiectelor finanţate în teritoriul 
GAL Ţinutul Zimbrilor; 

 înregistrarea unor brand-uri locale sau ale teritoriului GAL, realizarea de cataloage, produse 
promoționale şi materiale de prezentare ale beneficiarilor din teritoriul GAL care sa includă 
soluțiile practice, viabile, inovative cu care beneficiarii au răspuns la  problemele identificate,  
precum si materiale de valorificare de bune practici la nivel de teritoriu GAL care să includă 
soluții practice, viabile, inovative cu care beneficiarii au răspuns la problemele identificate, 
precum și materiale de valorificare de bune practici la nivel de teritoriu GAL; 

 acțiuni de conservare și promovare a moștenirii rurale și a tradițiilor locale din GAL; 
 crearea şi dezvoltarea unor metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în 

operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de 
cutumele din societate/etnice; 

 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; 
 activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non discriminarea; 
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 activități de dezvoltare comunitară integrată care să urmărească incluziunea socială activă a 
persoanelor/grupurilor/comunităților vulnerabile; 

 elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de acțiune/dezvoltare comunitară 
pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă; 

 campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi 
promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul 
comunităților țintă prin combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovare a egalităţii de 
şanse); 

 campanii de prevenire a traficului de persoane, violență domestică și școlară, boli cu transmitere 
sexuală, inclusiv HIV/SIDA, educație sexuală și alte teme de interes pentru creșterea calității vieții 
locuitorilor; 

 campanii de promovare și apărare a drepturilor persoanelor, inclusiv celor din grupuri 
vulnerabile sau aparținând minorităților etnice; 

 furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți prin intermediul centrelor multi-
funcționale/punctelor unice de acces la servicii/one-stop-shop sau/si prin caravane/servicii 
mobile sau implicarea specialiștilor din ONG-uri sau a celor de la nivelul serviciilor publice de 
asistență socială; 

 susţinerea antreprenoriatului, inclusiv social în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin sprijinirea ocupării persoanelor 
aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție; 

 sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor 
comunitare integrate medico-sociale; 

 încurajarea abordărilor inovative în furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-
funcționale. 

 
C. Proiecte integrate(investiţii şi servicii) 

 
 Sprijinul public nerambursabil ce vizează proiectele integrate se va acorda pentru proiectele ce 

conţin atât componenta de investiţii cât şi componenta de servicii, conform clasificărilor efectuate 
anterior. 

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat în cadul acestei submăsuri pentru activităţile 
descrise mai sus va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit 
aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri și de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

 
 
 

2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 4.4 
 

Suma disponibilă pe Măsura 4.4:  516.741,68    euro 

 

Contribuţia naţională: 15% =           77.511,25      euro 
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Contribuţia FEADR: 85%     =         439.230,42      euro 

2.3 TIPUL SPRIJINULUI 
 

Sprijinul public nerambursabil aferent acestei măsuri va fi acordat sub forma rambursării 

costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de către contractant, sau sub forma unei 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 din Reg. UE nr. 1305/2013.  

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat unui proiect de investiții sau unui proiect integrat  

nu va depăși 200.000 euro, iar sprjinul acordat unui proiect realizat doar pentru componenta de servicii 

va fi de maxim 5.000 euro/proiect.  

2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 
 

Sprijinul public aferent acestei măsuri se va acorda diferenţiat, în funcţie de componenta 
proiectelor propuse. Astfel, se delimitează următoarele categorii de sprijin pentru componentele:  

A. Componenta de investiţii   
Sprijinul public nerambursabil aferent componentei de investiții se acordă pentru o perioadă de 

maximum 3 ani(36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj și de maximum 2 
ani(24 de luni) pentru proiectele fără construcții montaj, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu 
maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici 
sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea rămasă de rambursat. 

Durata de execuție se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se 
impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, 
pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat unui proiect de investiții nu va depăși 200.000 
euro. Sprijinul public nerambursabil acordat pentru componenta investiții și proiecte integrate va fi de 
100% din totalul cheltuielilor eligibile petru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri și de maximum 80% din totalul cheltuielilor elibigile pentru proiectele 
generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la 
care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea Contractantă. 

 
B. Componenta de servicii 

Sprijinul public aferent componentei de servicii se acordă pentru o perioadă de maximum 2 
ani(24 de luni), cu posibilitatea prelungirii acesteia cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu 
aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la 
valoarea rămasă de rambursat. 

Durata de execuție se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se 
impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, 
pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 

Sprijinul public nerambursabil aferent măsurii pentru componenta de servicii va fi de maxim 
5000 euro/proiect, ceea ce va reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
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negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri sau  maxim 80% din totalul 
cheltuielilor elibigile pentru proiectele generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

 
C. Proiecte integrate(investiţii şi servicii) 

Sprijinul public nerambursabil aferent componentei proiecte integrate se acordă pentru o 
perioadă de maximum 3 ani(36 luni) pentru proiectele care prevăd  lucrări de construcții/montaj, 
respectiv de maximum 2 ani(24 de luni) pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții-montaj,  
cu posibilitatea prelungirii acestora cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea 
penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea 
rămasă de rambursat. 

Durata de execuție se suspendă în situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se 
impune obținerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, 
pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 

Sprijinul public nerambursabil maxim acordat unui proiect integrat(investiții și servicii eligibile în 
cadrul măsurii) nu va depăși 200.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat pentru componenta 
proiecte integrate va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de 
venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri și de maxim 80% din totalul cheltuielilor elibigile 
pentru proiectele generatoare de venit, indiferent de natura aplicantului. 

2.5 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ APLICABILĂ 
 
Anexa 11 – Legislație europeană și națională aplicabilă 
 

2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 
 

Investiţiile sprijinite prin măsura 4.4 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor.  

GAL Ținutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamț: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, 

CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, TIMIŞEŞTI, URECHENI, VÎNĂTORI-

NEAMŢ. 

 

 
 
 
 
CAPITOLUL 3 DEPUNEREA PROIECTELOR 
 

3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR 
 

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

administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de hârtie: 1 

Original şi o Copie, însoţite fiecare de copia electronică, la sediul GAL Ținutul Zimbrilor.  
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Solicitantul trebuie să își păstreze un exemplar identic cu cele depuse la GAL.  

Sediul GAL Ţinutul Zimbrilor: str. Ștefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamț, sat Lunca, județul 

Neamț 

 
 
 

3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 
 

Depunerea proiectelor pe Măsura 4.4  se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă 30 de 
zile calendaristice, conform Calendarului estimativ de lansare afişat pe site-ul GAL. 
 

3.3  ALOCAREA PE SESIUNE 
  
Alocarea financiară pentru această sesiune este de 516.741,68  euro şi reprezintă alocarea totală a 

măsurii 4.4. 

 

3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 
  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 20 puncte. 

 
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: 

 Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu 
 ONG-urile cu expertiză conform legislației naționale în vigoare 
 Unități Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare 
 Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, inclusiv unități protejate autorizate 
 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare 
 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică de clasă B, de interes local. 
 

 
 

 
 
Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime pentru accesarea sprijinului aferent 
măsurii 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL" pentru proiectele care 
au: 

A. Componentă de investiții: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 
Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.  
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 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța/funcționarea investiției pe 
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată 

B. Componentă de servicii: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze experiența relevantă în domeniu și să dețină 

acreditări/certificări/licențe de funcționare conform obiectului de activitate asumat și în acord cu 
legislația în vigoare; 

 Solicitantul trebuie să își asume responsabilitatea pentru asigurarea sustenabilității serviciilor 
dezvoltate după finalizarea sprijinului. 

C. Componentă de proiecte integrate: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze experiența relevantă în domeniu și să dețină 

acreditări/certificări/licențe de funcționare conform obiectului de activitate asumat și în acord cu 
legislația în vigoare; 

 Solicitantul trebuie să își asume responsabilitatea pentru asigurarea sustenabilității serviciilor și 
investiției dezvoltate după finalizarea sprijinului și acesta trebuie să se angajeze să asigure 
întreținerea/mentenanța/funcționarea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima 
plată. 
 

Conform art. 6 din HG nr. 226/2015, categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor și submăsurilor 
derulate prin PNDR 2014-2020 restricționate de la finanțare sunt: 

 Solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a 
dobânzilor și majorărilor de întârziere; 

 Solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate 
încetate din proprie inițiativă pentru un  an de de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care 
au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa 
AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;  

 Beneficiarii programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR care se află în situații litigioase cu 
AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății; 
 

Solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada 
cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele prevăzute în 
notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la 

notificare. 
 

  CAPITOLUL 5 CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Pentru a  putea primi finanțare prin intermediul măsurii 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin 
inovare socială în teritoriul GAL", proiectulul propus trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
minime: 
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 Investiția propusă trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin 
prevăzute prin măsură.  

Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsura 4.4. Criteriul de eligibilitate va fi 

demonstrat în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții/ Memoriu justificativ, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al 

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

elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții și în baza 

Certificatului de Urbanism.  

 
 Pentru infrastructura educațională se va prezenta în SF/DALI acreditarea unității de învățământ 

prin care se va verifica dacă profilul de învățământ se regăsește în Anexa sau 3a sau 3b din 
Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea 
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul 
preuniversitar, precum și durata de școlarizare. Pentru școlile profesionale din domeniul agricol, 
profilul de învățământ trebuie să se regăsească în Anexa 1a sau 1b din aceeași hotărâre.    

 Proiectul de investiții în infrastructura rutieră de interes local trebuie să prevadă structuri rutiere 
cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment. Nu se admit la finanțare proiecte 
de investiții în infrastructura rutieră de interes local care prevăd structuri rutiere cu îmbrăcăminți  
de tip pietruire macadam, precum și îmbrăcăminți provizorii-macadam semipenetrat cu bitum, 
macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamente 
bituminoase. 

  Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca investiția 
propusă să nu fie finanțată sau urmează să fie finanțată prin POIM. 

 Proiectele privind extinderea/modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată vor prevedea în 
mod obligatoriu branșamentele la rețelele de alimentare cu apă / racordurile la rețelele de apă 
uzată, inclusiv elementele de construcție ale acestora, cheltuielile aferente acestora până la 
limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile. Beneficiarul are obligația să asigure 
branșarea/racordarea la sistemele hidro-edilitare de apă/apă uzată într-un procent minim 
anual, astfel : în primul an de monitorizare se vor branșa/racorda un procent de minim 20% din 
numărul estimat de utilizatori ai rețelelor de apă/apă uzată, în cel de-al doilea an de 
monitorizare, procent de minim 40% din numărul estimat de utilizatori ai rețelelor de apă/apă 
uzată și în cel de-al treilea an de monitorizare, un procent de minim 60% din numărul estimat 
de utilizatori ai rețelelor de apă/apă uzată. 
! La depunerea dosarului Cererii de finanțare pentru proiectele de apă/apă uzată, solicitanții 
trebuie să depună Avizul de conformitate al Operatorului Regional. 
Pentru asigurarea operării serviciului de apă/apă uzată, beneficiarul poate opta pentru 
cedarea investiției către Operatorul Regional, cu acordul părților, situație în care Operatorul 
regional va prelua investiția cu toate obligațiile contractuale ale beneficiarului finanțării din 
FEADR.  
 
 
 
 Ținând cont de condițiile impuse privind menținerea infrastructurii rutiere în condițiile specificate 

în cererea de finanțare pe toată durata de valabilitate a contractului, inclusiv pe întreaga perioadă 
de monitorizare , este recomandat ca investițiile, pe același tronson, în infrastructura rutieră să fie 

efectuate după realizarea investițiilor în infrastructura de apă/apă uzată. 
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 Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural de utilitate publică, de clasă B, de interes local  
trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului Ministerului 
Culturii nr. 2828/2015. În cazul în care clasarea bunului imobil s-a realizat după ultima modificare 
a Listei monumentelor istorice, se va prezenta copia ordinului ministrului culturii de clasare și 
copia Monitorului Oficial al României Partea I în care a fost publicat. La Studiul de 
Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții se vor atașa, după caz, 
următoarele documente: Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe 
raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme 
faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local-
clasa/grupa B și că se poate interveni asupra lui(documentația este adecvată) și Dovada eliberată 
de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, 
asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus 
spre finanțare nerambursabilă(OG. Nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare).  Pentru proiectele care vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu, 
documentația va fi întocmită conform DISPOZIȚIEI nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru 
investiții de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a Dispoziției nr. 5596-
VN/01.08.2007 pentru completarea Dispoziției nr. 4300/VN/03.11.2005. Elaborarea 
documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți atestați de Ministerul 
Culturii. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea 
avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a 
componentelor artistice(decorațiuni murale, picturămurală, etc.) ale căror avize sunt emise doar 
de către Ministerul Culturii.  
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 Pentru proiectele care prevăd achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, 

înființarea, amenajarea și accesibilizarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală, 

renovarea și accesibilizarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru 

organizarea de târguri ș.a.,  investiții orientate spre transferul activităților și transformarea 

clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul 

îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective este 

necesară atașarea listei inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, întocmit 

conform legislației în vigoare  privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat 

prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României(copie după Monitorul 

Oficial) și, în situația în care în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public investițiile 

care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție 

globală, solicitantul trebuie să  prezinte și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 

modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 

poziției globale existente sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, 

valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare, în cazul 

ONG și altor categorii de beneficiari. 

 Pentru proiectele care prevăd extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local 

este necesară atașarea listei inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, 

întocmit conform legislației în vigoare  privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

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

Monitorul Oficial) și, în situația în care în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o 

poziție globală, solicitantul trebuie să  prezinte și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 

modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 

Proiectele privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă(grupă) B vor viza strict 

clădirea/monumentul de clasă (grupă) B  și nu alte clădiri/anexe care nu se regăsesc în Lista 
monumentelor istorice 2015, conform Ordinului ministerului culturii nr. 2828/2015. Investiția 

pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 
monahale este eligibilă numai în cadrul proiectului de restaurare, conservare și/sau dotarea 

așezămintelor monahale. În cadrul unui proiect de modernizare a căminelor culturale, nu 
este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu excepția construcțiilor 

realizate pentru grupuri sanitare, dotarea cu centrale termice, sisteme de stingere a 
incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilități, doar dacă acestea nu au 

existat în clădirea inițială sau nu mai corespund necesităților actuale. 
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poziției globale existente în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbării 

categoriei de drum public-din categoria funcțională a drumurilor de interes județean  în categoria 

funcțională a drumurilor de interes local, cu respectarea prevederilor art. 115  alin 7 din Legea 

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condițiile 

legii(este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului pentru controlul 

de legalitate, în condițiile legii), sau avizul administratorului terenului aparținând domeniului 

public, altul decât cel administrat de comună(dacă este cazul). 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General 

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

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. În situația în care investiția 

propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat 

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG.  

 Investiția(serviciile) trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor 

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, în una din UAT componente: 

AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, 

TIMIŞEŞTI, URECHENI, VÎNĂTORI-NEAMŢ. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, 

respectiv în satele componente, confor informațiilor cuprinse în Studiile de fezabilitate/Documentațiile de 

Avizare pentru  Lucrări de Intervenții și/sau în Memoriul Justificativ, respectiv în CF pentru proiectele care 

au doar componentă de servicii. 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată , corespunzătoare domeniului de 

investiții 

Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă  că investiția propusă este în corelare cu 

strategia de dezvoltare GAL Ținutul Zimbrilor sau orice strategie națională/regională/județeană/locală. 

Dacă investiția propusă  este în corelare cu strategia de dezvoltare locală(a UAT), se va atașa copia 

hotărârii de aprobare a strategiei. Din strategie trebuie să reiasă că obiectivul de investiție face parte din 

patrimoniul cultural de interes local sau că este considerat de interes local. 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

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

ONG, întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, unități protejate autorizate, persoane fizice 

autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate 

publică, de clasă B, de interes local. 

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată 

Se vor verifica declarația pe propria răspundere din CF, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte 

documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți 

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă(grupă) B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia 
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Se va verifica Declarația  pe propria răspundere  dată de solicitant din care să reiasă că, după 

realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă(grupă) B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de 

promovare turistică.  

  Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată și, în cazul proiectelor care prevăd servicii și a proiectelor 
integrate, și/sau să își asume responsabilitatea pentru asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltate 
după finalizarea sprijinului 
Se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea ultimei plăți și/sau angajamentul de 

asigurare a sustenabilității serviciilor dezvoltate după finalizarea sprijunului . 

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârii/Hotărârilor Consiliului 

local/Hotărârii Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți(ONG, Unitate de cult, 

persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru implementarea proiectului cu referire la 

următoarele puncte(obligatorii): 

1. Necesitatea și oportunitatea investiției; 

2. Lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul în care se obține finanțarea; 

3. Angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe 

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

4. Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți(dacă este cazul număr 

și denumire; 

5. Caracteristicile tehnice ale investiției/investițiilor propuse(lungimi, arii, volume, 

capacități etc); 

6. Agenții economici deserviți direct de investiție-dacă este cazul, (număr și 
denumire). 

7. Nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu 

GAL Ținutul Zimbrilor și AFIR în derularea proiectului.  

8. Detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare 

datei depunerii Cererii de finanțare(dacă este cazul). 

Sau 

În cazul proiectelor care au și componentă de servicii: 

Hotărârii Consiliului Local sau Hotărârii Adunării Generale în cazul ONG/alt tip de solicitant 

pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte obligatorii: 

1. necesitatea și oportunitatea serviciilor propuse 

2. angajamentul de asumare a responsabilității privind asigurarea sustenabilității 

serviciilor dezvoltate după finalizarea sprijinului 

3. agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și 

denumire) 
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4. nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ONG/alt tip de solicitant  pentru 

relaţia cu GAL Ținutul Zimbrilor și cu  AFIR în derularea proiectului 

5. Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  
 

 Solicitanții ONG trebuie să demonstreze experiență relevantă pentru acțiunile propuse.  

Se vor verifica documentele relevante demonstrării experienței relevante, conform listei prezentate în 

capitolul 15.   

 Pentru proiectele care au componentă de servicii solicitantul trebuie să demonstreze că 

dispune de personal calificat propriu sau cooptat. 

 Se vor verifica, după caz, CF sau MJ.   

 

 Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat ca debitor la AFIR și să nu aibă contract reziliat 
din proprie inițiativă cu AFIR în ultimele 12 luni sau în ultimele 24 luni dacă este reziliat de 
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale  și să nu fie  într-o situație litigioasă 
cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată privind litigiul posibil creat.  

Se vor cere informații de la AFIR și se va atașa declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu 
privire la respectarea art. 6 HG 226/2015.   
 

 Pentru proiectele generatoare de venit, solicitantul se angajează la depunerea Cererii 
de finanțare prin declarație pe propria răspundere că va prezenta la data semnării contractului 
dovada cofinanțării private.  

 
Atenție! Solicitanții publici au obligația de excludere a oricărei contribuții publice directe de la Bugetul de 

stat pentru investițiile care urmează a se realiza, plățile( pentru cheltuielile neeligibile etc) urmând să fie 

efectuate numai din surse proprii sau atrase. 

 
CAPITOLUL 6 TIPURI DE INVESTIȚII ȘI  CHELTUIELI ELIGIBILE 
 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile și neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar 
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fișa măsurii, în 
limita valorii maxime a sprijinului.  Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către beneficiarul finanțării. 

 
 
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc 

următoarele condiții: 
1. Sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanțare și sunt în legătură cu îndeplinirea 

obiectivelor investiției; 
2. Sunt realizate pe teritoriul Asociației GAL Ținutul Zimbrilor; 
3. Sunt efectuate pentru realizarea investiției, serviciilor sau proiectelor integrate, cu respectarea 

rezonabilității costurilor; 
4. Sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR; 
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5. Sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt 
susținute de originalele documentelor justificative, potrivit legii.   
 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt reprezentate de cheltuielile pentru 
consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din 
Regulamentul UE nr.  1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor 
necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională. Cheltuielile de consiliere și pentru 
managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se vor deconta 
proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de 
consiliere pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare, care se pot deconta integral în cadrul primei 
tranșe de plată. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate inaintea 
aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul UE nr. 1305/2013 
cu modificărille și completările ulterioare și îndeplinesc următoarele condiții: 

a) Sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și 
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 
minime impuse de PNDR 2014-2020; 

b) Sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind  durabilitatea economică și de 
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

c) Sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de 
construcții-montaj.  

 
Studiile de Fezabilitate și/sau DALI și/sau memoriile justificative aferente cererilor de de finanțare 

depuse  pentru măsuri/submăsuri din PNDR 2014-2020 trebuie întocmite potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

Conținutul cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutul 
cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.  

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin(4) din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, 
costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 
activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru 
proiectele care prevăd investiții în achiziții și servicii, altele  decât cele referitoare la construcții-
montaj. 
 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili  pentru investiții  corporale și/sau 
necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: 

 Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată: 
o Investiția în infrastructura de apă/apă uzată poate fi realizată inclusiv în aglomerările cu 

mai puțin de 2.000 l.e., pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, doar 
pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale. 
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o Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

 Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială/culturală: 
o Înființarea, amenajarea și accesibilizarea spațiilor publice de recreere pentru populația 

rurală-parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport ș.a 
o Renovarea și accesibilizarea clădirilor publice 
o Extinderea și modernizarea(inclusiv dotarea) și accesibilizarea instituțiilor de învățământ 

secundar superior, filiera tehologică cu profil resurse naturale și protecția mediului  și a 
școlilor profesionale  din domeniul agricol 

o Investiții orientate spre transferul activităților și așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității  vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective 

o Restaurarea, conservarea, accesibilizarea și/sau dotarea așezămintelor monahale și/sau 
obiectivelor de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, de interes local 

o Modernizarea, renovarea, accesibilizarea și/sau dotarea căminelor culturale. 
Atenție! 

În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii educaționale sunt eligibile construcțiile 
realizate în scop didactic( ex: laboratoare/ateliere/sere ș.a). Nu este eligibilă construcția sălilor de 

sport/cantinelor/căminelor, acțiunile eligibile pentru acestea fiind cele de modernizare. De asemenea, 
va fi considerată dotare și achiziția de mașini și utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstrează că vor 

fi utilizate exclusiv în scop didactic. 
 

o Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasă(grupă) B 

o Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale și construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale  

o Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 
de autor, mărci(conform art. 45 alin. (2), lit(d) din R(UE) 1305/2013, cu modificările și 
completările ulterioare ). 

 Pentru proiectele care prevăd achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile 
publice(de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.) cheltuielile eligibile prevăd doar achiziționarea 
de utilaje și echipamente noi. În cadrul unui proiect ce vizează achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru dotarea serviciilor publice, acestea vor fi eligibile dacă fac parte din înființarea 
serviciului public sau dacă serviciul există ca activitate. Solicitantul nu va putea achiziționa un utilaj 
sau un echipament similar cu unul care există deja în inventarul serviciului înființat. Se va putea 
achiziționa un utilaj/echipament similar dacă utilajele/echipamentele din dotare sunt uzate din 
punct de vedere tehnic și au fost casate. În cazul acestor achiziții, solicitantul va prezenta în SF 
situația actuală și modalitățile de rezolvare ale problemei. La verificarea pe teren se vor verifica 
Fișele de inventar ale solicitantului privind echipamentele existente/casate. Dacă serviciul există dar 
nu este dotat, se pot finanța dotările, iar utilajele și echipamentele trebuie să fie dimensionate și 
corelate cu suprafața și volumul de lucru pentru care vor fi folosite.  

 Pentru proiectele care au componentă de servicii, cheltuielile eligibile sunt reprezentate de cheltuieli 
cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (experti cheie, 
manager de proiect si alte categorii de  personal), de cheltuieli privind transportul participanților la 
acțiunile proiectului, cheltuieli privind cazarea și masa  participanților la acțiunile proiectului, 
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cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului, cheltuieli 
pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului, 
cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților 
proiectului, cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, 
bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de 
prezentare, inclusiv pagina web, materiale audio si video promovare plătită prin social media și alte 
rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare echipamente, personalizare auto, etc), 
cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR, cheltuieli cu 
plata auditorului, precum și alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de 
telefonie, servicii de traducere și interpretare).   

 
Prețurile utilizate pentru bunuri/servicii trebuie să se încadreze în valorile maxime prevăzute în baza de 
date de prețuri pentru bunul respectiv. În estimarea costurilor investiției, prin întocmirea bugetului 
estimativ, se vor verifica în baza de date cu prețuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe 
pagina de internet AFIR și se vor atașa la cererea de finanțare paginile referitoare la bunurile incluse în 
proiect identificate în baza de date. În situația în care bunurile/serviciile propuse spre 
achiziționare/prestare nu se regăsesc în baza de date anterior menționată, se vor atașa două oferte 
pentru categoriile de bunuri care depășesc valoarea de 15000 euro și o singură ofertă pentru 
bunurile/serviciile care au o valoare mai mică decât 15000 euro, cu justificarea ofertei alese, menționată 
în devizele pe obiect/CF.Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 
rezonabilității prețurilor și trebuie să fie datate, personalizate și semnate, să conțină detalierea unor 
specificații tehnice minimale și să conțină prețul de achiziție pentru servicii/bunuri. Pentru a facilita 
procesul de evaluare, la dosarul cererii de finanțare vor fi atașate numai paginile relevante  din ofertele 
respective, cuprinzând prețul, furnizorul și caracteristicile tehnice ale bunului.  

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile  generale sunt: 

 Cheltuielile cu achiziționarea  de bunuri și echipamente second –hand; 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția 
costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 lit. C din Regulamentul UE nr. 1305/2013, cu 
modificările și completările ulterioare 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 care fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 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; 

 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. 3 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, și 
anume: 
1. Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unor subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 
2. Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
3. Achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite. 
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Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurii Programului 

Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru dezvoltare 
Rurală și de la Bugetul de Stat pentru perioada 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 
Cheltuieli neeligibile specifice sunt: 

 Contribuția în natură; 

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

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 7 SELECŢIA PROIECTELOR 

7.1 PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI 
Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

metodologia de punctare s-au stabilit de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea 
cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de evaluare/selectare. 

Pentru fiecare criteriu de selecție este descrisă modalitatea de acordare a punctajului. Pentru 
acele situații în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, este detaliată modalitatea de 
departajare a proiectelor depuse. 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj  

P1. 
 

 

Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă 
protejate pentru persoanele cu dizabilități în cadrul unităților 
protejate/grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de 
inserție 

(a sau b) 

Max 25p 

a) Proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc 
de muncă  

20p 

b) Proiectul vizează înființarea și păstrarea a unui loc de 
muncă destinat persoanelor cu dizabilități 

25p 

P2 Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care 
deservesc cât mai mulți locuitori  

(A sau B sau C, din fiecare categorie o singură variantă) 

Max 10p 
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Pentru proiectele care vizează una sau mai multe investiții, se 
va analiza și puncta investiția majoritara(dpdv valoric) 

A. Pentru proiecte care au componentă de investiții Max 10p 

1. Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea 
rețelei de apă/apă uzată 

Max 10p 

Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori  
Reprezintă raportul dintre numărul locuitorilor deserviți direct 

de proiect-Nd și numărul total al locuitorilor comunei Ncom-înmulțit 
cu 10. Nd este înscris în proiect și în HCL/HCL-uri, iar numărul total al 
locuitorilor-Ncom este conform Rezultatului final al recensământului 
populației și locuințelor din anul 2011-Tabelul nr. 3 „Populația stabilă 
pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, comune”, coloana 
nr. 1. În cazul proiectelor de modernizare infrastructură apă/apă 
uzată, numărul  locuitorilor deserviți direct de proiect este dat atât de 
locuitorii deserviți cât și de branșamentele/racordurile nou înființate. 

Rezultatul raportului va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale. 
 

0 

 

 

10 >0,7001 10p 

0,5001 10  0,7000 8p 

0,3001 0 0,5000 6p 

0,1000 10  4p 

2. Proiecte care vizează  învestiții în extinderea și/sau 
modernizarea rețelei de drumuri de interes local.  

Max 10p 

Proiecte care deservesc direct cât mai mulți locuitori din cadrul 
UAT. 

Se consideră numărul total de km propuși pe clase de drumuri, 
raportat la numărul de km existenți la nivelul anului anterior 
depunerii proiectului: 

 

 x10 

unde: 
Ncukmprop reprezintă nr. de km de drum comunal din proiect 

ce se constituie ca singură cale de acces către alte localități, 
aparținând uneia sau mai multor comune. 

Nckmprop reprezintă nr. de km de drum comunal din proiect 
Nskmprop reprezintă nr. de km de drum vicinal, stradă, 

bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță din 
proiect(clasa de drum este definită de Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997,art. 8) 
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N km existenți reprezintă numărul total de kilometri de 
drumuri de interes local(comunale, vicinale, străzi,) existenți în 
comună, conform inventarului bunurilor care aparțin domeniul public 
al comunei.  

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale. Se vor 
verifica informațiile din Studiile de fezabilitate/Documentațiile de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei.  

  

0,0501<  x10 

 

10p 

 

 x10<0,0500 

 
 
 
 
 

5p 

3. Proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru serviciile publice. 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate 
finale-Tabel3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, 
municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. 

       Max 10p 

Nr total de locuitori >5.001 10p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 8p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 6p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 4p 

4. Proiectele care vizează înființarea, amenajarea și 
accesibilizarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală, renovarea și accesibilizarea clădirilor 
publice pentru amenajarea de parcări, piețe, spații pentru 
organizarea de târguri, investiții orientate spre transferul 
activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații 
aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în 
scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu a așezării respective și 
modernizarea, renovarea, accesibilizarea și/sau dotarea 
căminelor culturale  

                                    

Max 10p 



 

    

G h i d u l  S o l i c i t a n t u l u i  –  M ă s u r a  4 . 4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare 

socială în teritoriul GAL” 
23 

 
 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate 
finale-Tabel3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, 
municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. 

Max 10p 

Nr total de locuitori >5.001 10p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 8p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 6p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 4p 

5. Proiecte care vizează restaurarea, conservarea, 
accesibilizarea și/sau dotarea așezămintelor monahale 
și/sau obiectivelor de patrimoniu cultural, de utilitate 
publică, de clasă B, de interes local 
                              (a și b) 

      Max 10p 

a) Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate 
finale Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, 
municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. 

        Max. 6p 

Nr total de locuitori >5.001 6p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.9995 1p 

b) Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național Secțiunea a VIII a zone cu resurse 
turistice, Anexa nr. 1 aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 190/2009  

        Max. 4p 

Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice 
naturale și antropice 

4p 

Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice 
sau antropice 

3p 

Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice 
naturale și antropice 

2p 

Proiectele UAT-urilor cu concentrare  mare de resurse turistice sau 
antropice 

1p 

6. Pentru proiectele care prevăd extinderea, modernizarea, 
inclusiv dotarea și accesibilizarea instituțiilor de 
învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil 
resurse naturale și protecția mediului și a școlilor 

Max 10p 



 

    

G h i d u l  S o l i c i t a n t u l u i  –  M ă s u r a  4 . 4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare 

socială în teritoriul GAL” 
24 

 
 

profesionale în domeniul agricol 
(a și b) 

 

a.  Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate 
finale Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, 
municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. 

Max 6p 

Nr total de locuitori >5.001 6p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 1p 

b. Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei. Se are în 
vedere ierarhia comunelor în funcție de potențialul socio-
economic de dezvoltare a zonelor rurale. Se calculează prin 
raportul dintre coeficientul corespunzător comunei înmulțit 
cu 10, raportat la cel mai mare coeficient 0.6648 din „Studiul 
privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare 
al zonelor rurale” înscris în tabel, Anexa 8. Rezultatul va fi 
exprimat de un număr cu 4 zecimale  

 

Max 4p 

Coeficient mai mare de 7,001 4p 

Coeficient cuprins între 6,6001 și 7,0000 3p 

Coeficient cuprins între 6,3001 ȘI 6,6000 2p 

Coeficient cuprins între 5,3000 ȘI 6,3000 1p 

B.Proiecte care au componentă de servicii 
(a și b) 

 
Max 10p 

a) Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, 
conform recensământului populației și locuințelor din anul 
2011-Rezultate finale Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și 
grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, comune”, 
coloana nr. 1. 

Max 6p 

Nr total de locuitori >5.001 6p 

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p 

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p 

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 1p 

b) Procentul de beneficiari indirecți din total categorie 
populație  vizată care beneficiază de serviciile prestate 

       Max 4p 

Peste 7% din total populație  4p 
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5%-7% din total populație  3p 

 3%-5% din total populație  2p 

<3% din total populație  1p 

c) Proiecte integrate Max 10p 

Pentru proiectele integrate se va analiza componenta majoritară a 
acestora și se va încadra în una din componentele de mai sus. 

       Max 10p 

P3 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de 
sărăcie al zonei din care provin beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor.  

-se vor verifica informațiile cuprinse în SF/DALI/MJ/ACB 
a sau b 

Max 20p 

a) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care 
fac parte din UAT cu grad de sărăcie cuprins între 40%-50% 

15p 

b) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care 
fac parte din UAT cu grad de sărăcie peste 50% 

20p 

P4 Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii 
integrate  

(A sau B) 

Max 10p 

A. Proiectul conține servicii integrate 5p 

B. Proiectul conține atât investiții cât și servicii integrate 10p 

P5 Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung  
(a sau b sau c, din fiecare categorie o singură variantă) 

Max 15 p 

a) Proiecte care au componentă de investiții 
În cadrul proiectului(SF/DALI) se demonstrează creștere pe ramura 
de activitate  în care se concentrează investiția sau se demonstrează 
reducerea gradului de sărăcie pentru UAT din care face parte 
solicitantul pentru un termen ce depășește perioada de monitorizare 

 
 

Max 15p 

b) Proiecte care au componentă de servicii  
În cadrul proiectului se cuantifică rezultate clare care să definească o 
creștere în domeniul în care se concentrează activitatea propusă prin 
proiect, respectiv o reducere a numărului de persoane care sunt 
incluse în grupurile vulnerabile, pentru un termen ce depășește 
perioada de monitorizare 

Max 15p 

c) Proiectele integrate 
Pentru proiectele integrate  se va analiza impactul pe termen mediul 
și lung pentru componenta majoritară 

Max 15p 

P6 Principiul includerii componentelor de inovație socială sau 
de protecție a mediului 

Max 10p 

 Proiectul conține componente de inovație socială sau de 
protecție a mediului 

10p 
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P7 Principiul includerii elementelor privind respectarea 
egalității de șanse, accesibilității pentru toate tipurile de 
beneficiari și dezvoltării durabile. 
(A+B+C) 

Max 10p 

 Proiectul demonstrează:  

A. respectarea principiilor egalității de șanse 4p 

B. accesibilitatea pentru toate tipurile de beneficiari 3p 

C. dezvoltarea durabilă 3p 

 În cadrul proiectului solicitantul detaliază modul în care va asigura respectarea 
enumerate mai sus 

TOTAL 100 puncte 

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, , punctaj sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare. 
Pentru P2 Principiul prioritizării priectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 
beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor va fi demonstrat cu ajutorul Anexei nr. 13  Lista comune 
în funcție de gradul de sărăcie sau, în cazul în care comuna nu se gasește în anexă, pe baza 
documentelor emise de autoritățile locale.  
Criterii de departajare 

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

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

finanțare a fost selectată pentru finanțare nerambursabilă, devin condiții obligatorii.  În situația în 

care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se 

constată că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plățile vor fi sistate, 

contractul de finanțare va fi reziliat și toate plățile efectuate de AFIR până la momentul constatării  

neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR. 

Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj sunt: 

1. Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru persoanele cu 
dizabilități în cadrul unităților protejate/grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de 
inserție 

2. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 
beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  

3. Principiul impactului investiției pe termen mediul și lung  
4. Pricipiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 
5. Principiul includerii componentelor de inovație socială 
6. Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
7. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității pentru 

toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului criteriu 

rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face departajarea se trece la 
următorul și așa mai departe. 
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7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE 
 

Selecţia proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecţie a GAL Tinutul Zimbrilor care se 
poate consulta pe site-ul GAL Ținutul Zimbrilor.  

 

 
 

 
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

8.1 TIPUL SPRIJINULUI 
Sprijinul public nerambursabil maxim acordat în cadul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și 
ONG-uri și de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, 
indiferent de natura aplicantului. 

 

8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani (36 de luni) pentru 
proiectele care prevăd lucrări de construcții/montaj, respectiv 2 ani(24 de luni) pentru proiectele care 
nu prevăd lucrări de construcții/montaj, cu posibilitate de prelungire cu 6 luni, cu acordul prealabil AFIR 
și este de :  

- maxim 200000 euro pentru proiectele cu componentă de investiții și proiecte integrate 
- maxim 5000 euro pentru proiectele care au doar componentă de servicii. 

Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit depuse 
de către autoritățile publice locale și de ONG  și de maxim 80% pentru proiectele generatoare de venit, 
indiferent de natura aplicantului. Intensitatea sprijinului va fi calculată cu ajutorul recomandărilor din 
Anexa nr. 7 analiză cost beneficiu, document atașat CF. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili 
solicitanții care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul 
măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a 
proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au 
efectuat plăți. Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant(inclusiv/asociații majoritari) 
poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, 
județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă 
condițiile minime menționate anterior și următoarele condiții: 

 Acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat 
de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar(cu aceeași tematică), 
inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007-2013; 

 Acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior 
depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și care a fost și finanțat.  

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a condițiilor specificate în 
SF/DALI/MJ. 
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În cazul proiectelor care prevăd mai multe acțiuni pentru una sau mai multe sate care aparțin de 

acceași comună(UAT), acestea pot fi descrise în cadrul unui proiect de investiții sau în cadrul unui proiect 

pentru fiecare obiectiv de investiție. Selecția acestor proiecte se va face pentru componenta majoritară. 

 

CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 
 
Cererile de Finanțare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza 

căreia a fost selectat GAL. Formularul standard al CF este prezentat în Anexele 2, 3 și 4 la prezentul Ghid 
şi vor fi disponibile, în format electronic, pe adresa de internet www.gal-tinutulzimbrilor.ro la 
momentul lansării apelului de selecție (format editabil). 

CF se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul 
standard. Anexele CF fac parte integrantă din aceasta.  

Documentele justificative necesare la momentul depunerii CF vor fi bifate in căsuţele 
corespunzătoare documentelor justificative din cadrul părții E a CF, Lista documentelor anexate 
proiectelor aferente M 4.4, din coloana Documente depuse la Cererea de Finanțare, iar pentru cele 
obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare 
documentelor justificative din coloana Documente depuse la momentul contractării. 

Completarea CF, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea 
modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă 
ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului CF pe motiv de 
neconformitate administrativă. 

CF 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. 

Bugetul indicativ, Anexa A1 Deviz financiar-Capitolul 3, Anexa A 2 Deviz pe obiect, Anexa 3 Deviz 
capitoul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii 
SF/DALI, prin folosirea radiobutonului „Conținutul cadru al documentației tehnico-economice HG 
28/2008 sau HG 907/2016”, plasat în pagina 1 cererii de finanțare, respectând prevederile art. 15 HG 
907/2016. Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în 
Cererea de finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de finanțare are 
posibilitatea  de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanțare FEADR cu 
condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea contractantă și 
atunci când are avizul favorabil a unei achiziții publice din partea AFIR. Avansul se recuperează la ultima 
tranșă de plată. 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul SF/DALI/MJ şi pentru 
care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată 
perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare. 
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Este  necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” și 
„Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de finanțare, precum și conținutul acestora. Se vor 
completa numai informațiile solicitate( nu se vor adăuga alte categorii de indicatori și nici alți factori de 
risc în afara celor incluși în anexele menționate anterior). Completarea celor două anexe la Cererea de 
finanțare este obligatorie.  

Echipa tehnică al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea CF, privind 
aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, la sediul GAL Tinutul Zimbrilor. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului aparține 
solicitantului. 

 

9.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 
 
Dosarul CF cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate (conform Listei 

Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare).  
Pentru proiectele aferente măsurii 4.4 Dezvoltare de sate viabile prin inovare socială în teritoriul 

GAL, vor fi disponibile 3 variante de CF, după cum urmează: 
CF pentru proiecte privind infrastructura rutieră, apă/apă uzată și educațională și proiecte 

integrate Anexa nr.2; 
CF pentru proiectele privind investiții infrastructură socială , culturală și proiecte integrate-

Anexa nr. 3; 
CF pentru proiectele de servicii-Anexa nr. 4. 
Fiecare solicitant va completa o singură cerere de finanțare pentru proiectul propus.  
Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL, sub forma CF și a documentelor anexă, 

atașate CF.  Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit  și în format electronic (CD).  
Dosarul CF va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual, în ordine, de la 1 la n, în partea 

dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 
documentele anexate. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, în care se vor 
detalia documentele existente/anexate CF, conform următorului cap de tabel: 

 

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

 
Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura 

reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil  în partea dreaptă sus a paginii. Documentele anexate 
în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Ținutul Zimbrilor, Cererea de Finanţare împreună cu 
toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie, fiecare cu CD-ul anexat). Exemplarele vor 
fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul 
trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului CF, în afara celor 2 
exemplare pe care le depune. 

Fiecare exemplar din CF va fi legat astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea 
documentelor. Pe ultima pagină a dosarului, pe verso, se înnoadă sfoara ce leagă dosarul şi se lipeşte 
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deasupra ei un triunghi de hârtie albă. Pe colţurile acestui triunghi se pune ştampila şi semnătura 
beneficiarului, ca un sigiliu şi se scrie „Acest dosar conţine un număr de n pagini”. 

In formatul electronic (CD) se vor regăsi: 
- o copie electronică (prin scanare) a CF și tuturor documentelor ataşate acesteia, salvate ca fișiere 

distincte cu denumirea și în ordinea conforme opisului/ listei documentelor (secţiunea specifică E din 
Cererea de Finanţare) şi paginile la care se găsesc. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului 
(paginare, menţiunea „Copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare 
maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

- forma editabilă a Cererii de finanţare: în format excel. 
Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : <> ? / \ { | }”, nu 

trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fişier nu 
trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu 
trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  Piesele desenate A3 se pot atașa salvate pe CD/DVD direct 
în format pdf, la care se va adăuga declarația  proiectului privind conformitatea cu planșele originale din 
Cererea de Finanțare.  

Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal sau de către un 
împuternicit prin procură a responsabilului legal, cu procura legalizată la notar, care se prezintă în 
original la sediul GAL, la data depunerii CF, înaintea datei limită care figurează în apelul de primire 
proiecte. O copie a procurei se va preda odată cu dosarul CF, la sediul GAL. 

Solicitantul va prezenta la depunere, separat, un dosar care să conțină documentele originale 
(pentru care a ataşat copii în dosarul CF). Pentru acele documente originale care trebuie să rămână în 
posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), se va 
proceda la confruntarea acestora cu copiile aferente, în momentul depunerii.  Pentru copiile verificate,  
membrul echipei tehnice care recepționează dosarul va întocmi “Procesul verbal de verificare a 
existentei documentelor originale”. După verificare, documentele originale vor fi returnate solicitantului. 

 

9.3. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 
Verificarea conformităţii CF şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare a 

conformităţii”. Controlul conformităţii constă în verificarea CF: 
- Dacă este corect completată; 
- Dacă este prezentată atât în format tipărit (un original și o copie), cât şi în format electronic; 
- Dacă anexele tehnice şi administrative cerute conform părții E a CF, sunt prezente în două 

exemplare: un original şi o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat 

neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea CF (omisiuni privind 
bifarea anumitor casete - inclusiv din CF, omiterea semnării anumitor pagini, etc)   care sunt descoperite 
de evaluatorii GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă 
pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate CF, existente la dosarul CF 
depus la GAL. Necompletarea unui câmp din CF nu este considerată eroare de formă. Dacă anexele 
tehnice şi administrative nu sunt în conformitate cu conforme cu partea E a CF, CF va fi declarată 
neconformă. După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă 
- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 
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După evaluarea conformităţii, solicitanții vor fi notificați prin adresă scrisă trimisă prin email 
privitor la rezultatul evaluării conformității. Dacă CF este declarată conformă se trece la următoarea 
etapă de verificare. 

 
 
 

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează pentru prima dată de către GAL Ținutul 

Zimbrilor. Aceasta se realizează pe baza „Fişei de verificare a eligibilităţii”, constând în: 
- Verificarea eligibilităţii solicitantului 
- Verificarea eligibilităţii proiectului (criteriilor de eligibilitate)  
- Verificarea SF/DALI/MJ ș i a tuturor documentelor anexate.  

Această verificare este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 
GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, 

dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările primite, de natură să modifice datele inițiale ale 
proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din CF și vor fi luate în 
considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. Raspunsul la clarificarea solicitată 
va fi depus la sediul GAL, de catre solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare, de la confirmarea primirii. 
Evaluatorul poate cere informaţii suplimentare doar în următoarele cazuri:  

- în cazul în care în documentul tehnic (SF/DALI/MJ/ACB) informațiile prezentate sunt insuficiente 
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față 
de cele menționate în CF;  

-În caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de Carte 
funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document; 

-în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către  autoritățile emitente 
într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective; 

-în cazul în care în bugetul indicativ(inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există 
diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect; 

-în cazul în care există diferențe de calcul al sprijinului; 
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la 

depunerea CF. 
Dacă în urma solicitării informaţiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente 

emise de alte instituţii, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii CF la GAL. 
Documentele primite ca urmare a solicitării de informaţii suplimentare nu pot fi folosite pentru 
suplimentarea punctajului. 

Atenție! Nu este permisă încadrarea  în subcapitolul 4.1 din Bugetul indicativ din CF Construcții și 
instalații , atât a unor cheltuieli eligibile cât și a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele 
pe obiect, distinct, lucrările/spațiile/instalațiile corespunzătoare categoriilor cheltuieli. Pentru restul 
subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care fac parte din 
categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile. În cazul cererilor de finanțare verificate prin sondaj AFIR-nivel 
central, informațiile suplimentare se vor cere numai pentru pct. 1, 2 și 4. 
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In etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră 
necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru CF pentru care s-a decis 
verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren. Scopul verificării pe teren este de a 
controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe 
amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza 
documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se obține o decizie rezonabilă 
privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către 
experti, acesta poate contesta rezultatele verificării, la publicarea raportului de selecţie, numai în cazul 
în care reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal a menționat observații în formularul  - 
”Fişa de  verificare pe  teren”. 

În urma verificărilor pentru care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza 
formularului - „Fişei de verificare a eligibilităţii”, pot exista următoarele situații: 

_ proiectul este neeligibil; 
_ proiectul este eligibil. 
După evaluarea eligibilităţii, solicitantii vor fi notificați prin adresă scrisă trimisă prin email privitor 

la rezultatul evaluării eligibilităţii. Dacă CF este declarată eligibilă  se trece la următoarea etapă de 
verificare. 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile se vor  realiza propuneri de punctaj 

pentru fiecare proiect eligibil, pe baza formularului ‐ „Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie”, în 
conformitate cu criteriile de selecție și punctajele aferente stabilite în prezentul Ghid.          

Comitetul de Selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se 
regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de asemenea, de 
faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat 
GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj se vor utiliza criteriile de departajare. În funcţie de 
relevanţa proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, de alocarea 
disponibilă, Comitetul de Selecţie va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru finanţare.  

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de Selecție, care după caz poate fi 
intermediar sau final.  Dupa finalizarea Raportului de Selecţie, aprobarea acestuia şi publicarea pe site-ul 
propriu, GAL notifică solicitanţii cu privire la rezultatul procesului de selecţie. Contestatiile pot fi depuse 
la sediul GAL,  în maxim 5 zile de la primirea notificării. Răspunsul la contestații se va furniza 
solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestației la sediul GAL. Reevaluarea în urma 
contestațiilor, a CF, se realizează în baza documentelor depuse odată cu Cererea de Finanţare. 
Documentele suplimentare depuse la contestație pot fi luate în considerare numai în situația în care 
acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuiau depuse obligatoriu la CF, existau la 
momentul depunerii CF și nu au ca obiect mărirea punctajului. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea Raportului de 
Contestații pe pagina de internet a GAL, contestatarii vor fi notificați cu privire la rezultatul 
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contestaţiilor. În baza  Raportului de Contestații Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul de 
Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate, 
în baza soluţionării contestaţiilor. 

 
 

9.6 ELIGIBILITATEA LA NIVELUL AFIR 
 

Conform cu  Ghidul de Implementare submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală”,valabil la data depunerii dosarului cererii de finantare. 
 

CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

 
Contractarea fondurilor se va face conform Cap. 8 din Manualul de procedură pentru implementarea 

măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală leader” - sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

 

CAPITOLUL 11 AVANSURILE 
 

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

beneficia de fonduri în avans(conform prevederilor Regulamentului Consiliului CE nr. 1305/2013 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Regulmentului Comisiei CE nr. 807/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare și, 

respectiv, ale HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele care au doar 

componentă de servicii, nu se va acorda avans. Pentru proiectele integrate, avansul va fi acordat doar 

pentru componenta de investiții, conform prevederilor detaliate anterior.  

 

CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

 
Beneficiarii finanțării prin măsura 4.4 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate prin 

SF/DALI/MJ și respectând Instrucțiunile privind achizițiile private – anexă la contractul de finanțare. 

Pentru a facilita buna desfășurare a procedurilor de achiziții, benficiarii vor folosi fișele  de date model, 

specifice fiecărui tip de investiție, ce se regăsesc în instrucțiuni. Termenul de finalizare al achizițiilor și 

depunerea acestora spre avizare la centrele regionale se va corela cu termenul limită în care trebuie să 

se încadreze depunerea primei tranșe de plată menționată la art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și 

completările ulterioare. Achiziția de lucrări și documentațiile tehnice se vor publica în SEAP, vor avea la 

bază proiectul tehnic de execuție avizat în prealabil de către AFIR. 

Contractele de achiziție publică a SF/DALI vor conține, în mod obligatoriu, clauze prin care 

prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile patrimoniale de 
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autor asupra SF/DALI, fără a fi limitate la un teritoriu și timp, în condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Prestatorul nu va emite nici un fel de pretenții în privința atribuirii contractului privind realizarea 

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

avizelor și autorizațiilor.  

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

operatorul economic care a elaborat SF/DALI sau alte documentații tehnice ce stau la baza sau fac parte 

din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/terț 

susținător, acesta trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante (comisiei de evaluare) această 

stare de fapt, și să prezinte  o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a 

acestora nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese. 

Regimul conflictului de interese: 

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

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

completările ulterioare.  

Cu titlu exemplificativ, reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese 

următoarele: 

a) Participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia  

dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care 

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

b) Participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la al doilea grad inclusiv, cu persoane care 

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

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/informații 

concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic sau de 

altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și 

imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) Situația  în care ofertanul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 

conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care 

sunt sot/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 

comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 
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e) Situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcție de decizie în cadrul 

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

atribuire. 

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

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

10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  

De asemenena, poate fi considerat conflict de interese situație în care ofertantul câștigător 

deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție(art. 14 din 

OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare). 

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

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

ulterioare.  

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - 

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor privind serviciile, lucrările sau 

bunurile achiziționate. 

 
CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A 
AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 
 
 Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la 
care se adaugă 5 ani de monitorizare, de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea contractantă. 
Pentru beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției în fomularul Cererii de 
finanțare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Avansul 
poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. Beneficiarul poate primi 
avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR.  

Plata avansului aferent contractului de finanțare este condiționată de constituirea unei garanții 
eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale 
a României, iar în cazul ONG-urilor/persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale și sub formă de 
poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare, în 
procent de 100% din suma avansului. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Valoarea maximă a 
avansului este specificată în Contractul de Finanțare încheiat între beneficiar și AFIR. 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 
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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.  

 
Beneficiarul va depune la CRFIR/OJFIR Dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declarația 

de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanțare. 
Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în perioada 
de execuția a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție 
peste termenul de 36 de luni, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu 
noua perioadă de execuție aprobată. 
 În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la Bugetul de stat  conform prevederilor 
legale în vigoare, beneficiarul  trebuie să depună și o declarație de eșalonare a depunerii Cererilor de 
plată distinctă pentru TVA. Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la CRFIR/OJFIR, în două 
exemplare pe suport pe hârtie, la care se atașează pe suport magnetic documentele întocmite de 
beneficiar și trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa III – Instrucţiuni de plată 
la Decizia de Finanţare. Termenul limită de efectuare a plăților către beneficiar este de maxim 90 de zile 
calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a 
conformității emisă de GAL.  

Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare conform 
prevederilor deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. Pentru 
depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. DCP se depune inițial la 
GAL, în original-1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 2 
exemplare) documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune 
documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile 
teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR).  

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, 
beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi 
experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în 
urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa 
contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) 
responsabilă de derularea contractului de finanțare. 

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 
depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul 
maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

DCP trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la 
Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. Pentru proiectele 
aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor 
procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, 
conform codului contractului/deciziei de finanțare. Modelele de formulare care trebuie completate de 
beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, 



 

    

G h i d u l  S o l i c i t a n t u l u i  –  M ă s u r a  4 . 4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare 

socială în teritoriul GAL” 
37 

 
 

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

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 
conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.  

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 
plăţii, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligaţia de a informa GAL cu privire la sumele 
autorizate şi rambursate în cadrul proiectului 
 

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului Cererii de 
Plată la OJFIR/CRFIR. 

 
Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanțare 
 

 Beneficiarul  poate  solicita  modificarea  Contractului  de  Finanțare  numai  în  cursul  duratei  de  
execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.  

 Orice  modificare  la  contract  se  va  face  cu  acordul  ambelor  părţi  contractante,  cu  excepţia  
situaţiilor  în  care  intervin  modificări  ale  legislaţiei  aplicabile  finanţării  nerambursabile,  când  
Autoritatea  Contractantă  va  notifica  în  scris  Beneficiarul  cu  privire  la  aceste  modificări,  iar  
Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.  

 Beneficiarul  poate efectua modificări  tehnice  şi  financiare,  în  sensul  realocărilor  între  liniile    
bugetare,  dacă  acestea  nu  schimbă  scopul  principal  al  proiectului  și  nu  afectează                     
funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate  și  selecție  pentru  care  proiectul  a  fost        
selectat  și  contractat, iar modificarea financiară se limitează la  transferul  de  maxim  10%  din     
suma  înscrisă  iniţial  în  cadrul  bugetului  între  capitole  bugetare  de  cheltuieli  eligibile  și  fără  
diminuarea  valorii  totale  eligibile  a  proiectului,  cu  notificarea  prealabilă  a  Autorității 
Contractante,  fără  a  fi  însă  necesară  amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.  

 Beneficiarul  va  prezenta  o  Notă  explicativă,  în  cazul  solicitării  de  modificare  a  contractului   
de  finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.  

 În  situaţia  în  care  pentru investițiile în apă/apă uzată se decide cedarea  investiţiei  către 
Operatorul  Regional,  cu  acordul  părţilor, Operatorul  Regional  va   prelua  investiţia  cu  toate  
obligaţiile contractuale ale beneficiarului FEADR.  
În  cazul  în  care,  la  depunerea  proiectului   intensitatea  sprijinului  a  fost  de  100%,  iar  în 

perioada  de  monitorizare  se  constată  că proiectul este generator de venit, atunci  va  fi  calculată  și  
recuperată  suma  corespunzătoare  diferenţei  dintre  intensitatea  sprijinului  inițial  (100%)  și  
intensitatea  sprijinului  rezultată În cazul constatării unei neregului cu privire la încheierea ori 
executarea contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul  este  declarat  în  stare  de  incapacitate  de  
plată  sau  a  fost  declanşată  procedura  insolvenţei/falimentului,  precum  şi  în  situaţia  în  care  
Autoritatea  Contractantă  constată  că  cele  declarate  pe  proprie  răspundere  de  beneficiar,  prin  
reprezentanţii  săi,  nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea 
obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/inexacte/nu 
corespund realității, Autoritatea  Contractantă  poate  înceta  valabilitatea  Contractului, de  plin  drept, 
printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și 
fără intervenția instanței judecătorești. În  aceste  cazuri,  beneficiarul  va  restitui  integral  sumele  

http://www.afir.info/
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primite  ca  finanţare  nerambursabilă,  împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit  conform  
dispoziţiilor  legale  în  vigoare,  şi  în  conformitate cu dispoziţiile contractuale.  Prin  excepţie,  în  
situaţia  în  care  neîndeplinirea  obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta  condiţiile  de  
eligibilitate  şi  selecţie  a  proiectului,  recuperarea  sprijinului  financiar  se  va  realiza  în  mod 
proporţional cu gradul de neîndeplinire.  Anterior  încetării  Contractului  de  Finantare,  Autoritatea  
Contractantă  poate  suspenda  contractul  şi/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o avertizare 
prealabilă. 

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. 
Proiectele care au doar componentă de servicii vor fi genstionate conform prevederilor stabilite în CF și 
contractul de finanțare, anexe la prezentul ghid.  Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că 
solicitantul își dă acordul în ceea ce privește publicarea pe site‐ ul AFIR a datelor de contact (denumire, 
adresă, titlu si valoare proiect). 
 
CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTELOR 
 

Indicatori de monitorizare măsura 4.4 la nivelul GAL Ținutul Zimbrilor 
 Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

 Numărul de comune sprijinite:4 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului:1 

 Numărul de locuri de muncă nou create: 1. 

Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.Durata de 

monitorizare a proiectelor este de 5 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea 

Contractantă pentru proiectele care au componentă de investiții și proiecte integrate și conform CF 

pentru proiectele de servicii. 

În perioada monitorizării proiectului, beneficiarul se obligă: 

o să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie; 

o să nu modifice obiectivele prevazute în SF/DALI/MJ, parte integrantă din Contractul şi Cererea de 

Finanţare, 

o să nu înstrăineze investitia; 

o să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat. 

 În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 

trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea 

care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. În 

vederea monitorizării proiectului, solicitantul va asigura accesul experților GAL la amplasamentul 

investiției și va furniza acestora documente financiar contabile, care justifică utilizarea fondurilor în 

conformitate cu obiectivele proiectului, pe toată perioada de execuție a proiectului, inclusiv în perioada 

de monitorizare. 
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CAPITOLUL 15 INFORMAȚII UTILE 

  15.1  DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE 
  

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

 

1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite 

conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐ economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe 

amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, 

în completarea documentelor solicitate la punctul 1.1, solicitantul trebuie să depună un raport de 

expertiză tehnico‐ economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din 

proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finanțare din alte surse, 

precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate 

parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile.  

Conținul documentației studiului de fezabilitate va respecta prevederile HG 28/2008 sau HG 

907/2016, conform Anexa nr.5.  În cadrul CF se vor completa bugetul și anexele specifice HG 28-2008 

sau HG 907-2016. În cadrul SF și DALI se vor include și explica principiile de selecție îndeplinite de către 

fiecare solicitant.  

 

1.2 Memoriul justificativ pentru proiectele care prevăd achiziții simple, dotări, bunuri fără montaj și 

servicii din cadrul proiectelor integrate.  

Atenție! Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa  

(grupa)  B,  documentaţia  va  fi  întocmită  conform  DISPOZIŢIEI  Nr.  4300/VN/03.11.2005  privind  

unele  măsuri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii  în  domeniul  avizării,  elaborată  de  Ministerul  Culturii  

şi  Cultelor,  pentru investiţii  de  restaurare/conservare a  obiectivelor  de  patrimoniu și a DISPOZIȚIEI 

nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. 

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis 

decătre  Ministerul  Culturii  sau,  după  caz,  de  către  serviciile  publice  deconcentrate  ale               

Ministerului  Culturii,  excepție  de  la  aceasta  o  fac  documentațiile  de  restaurare  a  componentelor 

artistice  ale căror avize sunt emise doar de Ministerul Culturii. Memoriul justificativ va fi anexat CF 

pentru proiectele care prevăd și servicii  și pentru proiectele care prevăd achiziții simple, fără montaj.  

Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în 

vedere Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor de 

norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare 

conservare a monumentelor istorice şi va menţiona sursa de preţuri folosită sau prevederile HG nr. 
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363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

 

2.Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 

nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, dacă este cazul.  

 

3.1.Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi 

publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) sau 

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul 

includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri 

neclasificate, cu respectarea art. 115 alin. 7 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare a administrației publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al 

Prefectului, sau 

 

3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de 

către primărie(dacă este cazul). 

3.4 Documente doveditoare de către ONG‐ uri/alte categorii de solicitanți privind dreptul de 
proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra 
bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. 
 
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional, dacă este cazul. 
 
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG sau altor categorii de 

solicitanți pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul 

Local/ONG sau alte categorii de solicitanți a următoarelor puncte (obligatorii):  

 Necesitatea, oportunitatea și potențialului economic al investiției 

 Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul 

obținerii finanțării 

 Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăți 

 Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți, dacă este cazul. 

 Caracteristici tehnice(lungimi, arii, volume, capacități etc)    

 Agenții economici deserviți direct de investiție(dacă este cazul, număr și denumire). 

 Nominalizarea reprezentantului legal al UAT pentru relația cu GAL Ținutul Zimbrilor și AFIR 

 Angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.  

și/sau 
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Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG sau altor categorii de 

solicitanți pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către 

Consiliul Local/ONG sau alte categorii de solicitanți a următoarelor puncte (obligatorii):  

 necesitatea și oportunitatea  serviciilor propuse 

 activitățile prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a serviciilor; 

 angajamentul de a asigura sustenabilitatea serviciilor dezvoltate după finalizarea serviciilor; 

 numărul de locuitori și agenți economici deserviți direct de servicii(dacă este cazul, număr și 

denumire); 

 nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului; 

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul 

6.1 Certificat de înregistrare fiscală  

6.2  Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă și 

Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, dacă este cazul  

6.2.1 Actul de înființare și statutul ONG, sau 

6.2.2 Actul de înființare și statutul Așezământului Monahal(Mănăstire, Schit sau Metoc), sau 

6.2.3 Act constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei( SRL, PFA), Hotărârea tribunalului de pe lângă 

ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.  

 

7.  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 

nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănatate publică sau 

8.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este 

cazul. 

9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 

județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 

pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

10. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare 

investiţie accesibilizată şi a instituțiilor  sociale și de interes public deservite direct de proiect, dacă este 

cazul. 

11. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și 

copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
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13. Avizul de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate 

obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face 

parte din patrimoniul cultural de interes local-grupă B și că se poate interveni asupra lui(documentația 

este adecvată), dacă este cazul. 

14. Dovada eliberată de Muzeul județean prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, 

dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent 

proiectului propus spre finanțare nerambursabilă( OG 43/2000, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare), dacă este cazul. 

15. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că după finalizarea investiției din patrimoniul 

cultural de clasă B, acesta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică, dacă este cazul. 

16. Document eliberat de Primărie/Centrul eparhial( în cazul unităților de cult), Comitet director al 

ONG, Societate Comercială din care să rezulte numărul de activități desfășurate ce au avut loc în 

ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii CF, dacă este cazul. 

17. Angajamentul solicitantului privind crearea și păstrarea de locuri de muncă specificate în 

SF/DALI/MJ.  

18. Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR. 

19. Declarația solicitantului privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR.  

20. Declarație privind raportarea indicatorilor de monitorizare îndepliniți către GAL Ținutul Zimbrilor. 

21. Documente care să ateste expertiza solicitantului de a implementa activitățile proiectului(CV-uri 

experți, diplome, certificate,  referințe, atestate ca formator conform legislației naționale în vigoare 

etc.) pentru proiectele care au componentă de servicii și pentru proiectele integrate 

22.1 Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează 

extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă, dacă este cazul,  sau 

22.2 Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată, în cazul extinderii 

infrastructurii apă /apă uzată, dacă este cazul.  

23. Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate 

publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind 

calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată, dacă este cazul. 

24. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 

prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

25. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) 

26.  Alte documente justificative. 



 

    

G h i d u l  S o l i c i t a n t u l u i  –  M ă s u r a  4 . 4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare 

socială în teritoriul GAL” 
43 

 
 

 

Pentru proiectele care au doar componentă de servicii, documentele necesare întocmirii CF sunt 

următoarele: 

1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, 

elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 

servicii, dacă este cazul 

2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabilă, dacă este cazul 

3. Documente care să ateste expertiza solicitanților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare,  în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 
Finanțelor Publice, Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 
92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile 
fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după 
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor).  
Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, 
sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA 
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire sau  
 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 

performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 

financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, 

verificabile de către experții evaluatori. 

7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 
solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 
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8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

9. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și 

activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)  

10. Alte documente justificative, după caz.  

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

Documente necesare în etapa de contractare: 

1. Certificatul de cazier judiciar, depus în perioada de contractare conform CF.  

2. Document emis  de  bancă/trezorerie care să conțină cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei 

şi ale contului pentru care se solicită finanțare prin PNDR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul 

IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Acest document va fi depus în perioada de 

contractare conform CF.  

3. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat 

organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul.  

4. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conținutul cadru al documentației 

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

devizului genral pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, dacă este cazul. Acesta va fi 

depus în perioada de contratare conform CF.  

5. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă 

este cazul. 

6. Extras de cont pentru confirmarea cofinanțării, dacă este cazul.  

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către 

bugetul consolidat(dacă este cazul). 

8. Document care să ateste că solicitantul a depus documentul la ANM: 

-Clasarea notificării, sau 

-Decizia etapei de încadrare, ca document final, prin care se precizează că proiectul nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului și nici evaluării adecvate, sau 

-Acord de mediu în cazul evaluării mediului și de evaluare adecvată, dacă esre cazul și  

-Aviz Natura 2000, doar pentru proiectele care impun  evaluare adecvată.  

9. Alte documente justificative.   

 

 

Toate documentele prezentate se regăsesc în Cererile de Finanțare specifice anexate.  
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15.2 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL 
 

 
 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 4.4 – Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL 
 Anexa nr. 2 - Cerere de Finanţare proiecte infrastructură și proiecte integrate;  
 Anexa nr. 3-Cerere de Finanțare proiecte investiții diverse și proiecte integrate; 
 Anexa nr. 4-Cerere de Finanțare proiecte de servicii. 
 Anexa nr. 5 – Studiu de fezabilitate;  
 Anexa nr. 6 – Memoriu justificativ; 
 Anexa nr. 7 – Recomandări analiză cost-beneficiu; 
 Anexa nr. 8 – Contract de finanțare proiecte investiții și proiecte integrate; 
 Anexa nr. 9 -Contract de finanțare proiecte de servicii; 
 Anexa nr. 10- Definiții și abrevieri;  
 Anexa nr. 11- Legislația europeană și națională aplicabilă; 
 Anexa nr. 12–Rezultate finale recensământul populației 2011-Tabelul nr.3; 
 Anexa nr. 13-Lista comune în funcție de gradul de sărăcie; 

 Anexa nr. 14-Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale; 

 Anexa nr. 15-Model declarație propria răspundere includere obiectiv în circuitul turistic; 

 Anexa nr. 16-Model hotărâre consiliu privind implementare proiect  

 Anexa nr. 17-Model hotărâre alte categorii de beneficiari; 

 Anexa nr.18 -Declarația pe propria răspundere a solicitantului pentru neîncadrarea în prevederile  

art. 6 HG 226/2015; 

 Anexa nr. 19-Angajamentul solicitantului privind crearea și păstrarea de locuri de muncă 

specificate în SF/DALI/MJ. 

 Anexa nr. 20- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR. 

 Anexa nr. 21- Declarația solicitantului privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din 

PNDR. 

 Anexa nr. 22-Angajamentul beneficiarului privind raportarea indicatorilor de monitorizare către 

GAL Ținutul Zimbrilor 

  Anexa nr. 23– Ghid de implementare sM19.2 

 Anexa nr. 24- Fișă generală  de verificare Măsura 4.4 - Componenta de servicii 

 Anexa nr. 25- Fișă generală  de verificare Măsura 4.4 - Componenta de de investiți și proiecte 

integrate.  

 Anexa nr. 26-Fișa generală de conformitate Măsura 4.4 

 Anexa nr. 27-Fișă verificare criterii de selecție 

 

 

 

15. 3 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ   
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala
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ASOCIATIA GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Ștefan cel Mare, Comuna Vânători-Neamț, 

Sat Lunca, județul Neamț 

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

031 – 860.27.47 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de 

finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile 

pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru dezvoltare rurală. 

 

GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 16:00 și 20:30 (program cu 

publicul) pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și 

pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL.  

 

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maximum 30 de zile), orice informaţie necesară 

în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au 

voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. 

 

Echipa GAL vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie 

care intră în aria de competenţă a GAL.  

 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi 

în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Ținutul Zimbrilor, pentru 

soluţionarea problemelor.  

 

Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în scris. 

Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia 

sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale 

persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare. 

 

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum și 

investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii suplimentare 

puteţi să formulaţi întrebări către GAL Tinutul Zimbrilor. 

 

 

 

http://www.afir.info/

