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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 
Contractului 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, post at pe pagina de internet 

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

pagina de internet www.gal-t inutulzimbrilor.ro 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.afir.info/
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CAPITOLUL 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Consultați Anexa 9– Definiții și abrevieri. 
 
 
CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE 

2.1 CONTRIBUŢIA  MĂSURII 4.5 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE 

 
Măsura 4.5„Incluziunea socială pentru populația romă” corespunde obiectivelor art.20 din 

Regulamentul CE 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniul de 
intervenție 6B ”Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” 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 și la obiectivele transversale ale Regulametului UE nr. 1305/2013- mediu, climă și inovare.  

Măsura 4.5 are ca scop dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea 
patrimoniului cultural local în comunitățile de romi din teritoriul GAL.  

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 populatiei de romi din  
teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, întrucât  va crește nivelul de educație, se va reduce rata abandonului 

școlar, se va reface și dezvolta infrastructura socială, 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 
sărăciei în comunitățile de romi, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie  și excluziune socială.  

 
 

                                        
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 sta tului, 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 int rodusă 
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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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  din 
comunitățile de romi(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

 renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri 
etc.) în comunitățile cu populație semnificativă de romi; 

 achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice  pentru deservirea comunităților 
de romi; 

 înființarea, modernizarea și accesibilizarea(inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în 
comunitățile de romi; 

 înființarea, modernizarea și accesibilizarea(inclusiv dotarea) creșelor precum și a  infrastructurii 
de tip after school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de romi;  

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație 
majoritară a minorității rome;  

 îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public 
și prin sistemele de supraveghere.  

 
B. Componentă de servicii 

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

 Crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitățile marginalizate/persoanele aflate în risc de sărăcie/persoane aparținând 
comunității de romi, dar și pentru identificarea unor soluții practice , viabile, inovative  de a 
răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel 
național sau din alte state membre;  

 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;  
 Activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nondiscriminarea etc;  

 Activități de dezvoltare comunitară integrată care să urmărească incluziunea socială a 
persoanelor/grupurilor/comunităților de romi vulnerabile;  

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

 Campanii de conștientizare și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și 
promovarea incluziunii active(inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul 

comunităților țintă de romi prin combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea 
egalității de șanse; 

 Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți ai comunității de romi prin 
intermediul centrelor multi-funcționale/punctelor unice de acces la servicii one-stop shop sau/și 
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prin implicarea specialiștilor din ONG-uri sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistență 

socială; 
 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității de romi, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în 

vederea creării de noi locuri de muncă, prin sprijinirea ocupării persoanelor aparținând  
grupurilor vulnerabile de romi, în cadrul întreprinderilor sociale de inserție; 

 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale pentru populația romă și furnizarea de servicii 
în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale; 

 Încurajarea abordărilor inovative în furnizarea de servicii de către echipe multi -funcționale 
pentru comunitățile de romi.  

 

2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 4.5 

 

Sumă disponibilă pe Măsura 4.5:  71.648,48    euro 

 

Contribuţia naţională: 15% =           10.747,27      euro 

Contribuţia FEADR: 85%     =           60.901,21      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. Pentru 

proiectele care au componentă de servicii, sprijinul se va acorda conform specificațiilor cererii de 

finanțare.  

Sprijinul public nerambursabil acordat unui proiect din cadrul măsurii 4.5 va fi de minim 5000 

euro. Suma nerambursabilă acordată va respecta condiția creerii de noi locuri de muncă astfel: 

 Până la 50.000 euro sprijin nerambursabil va trebui creat 1 loc de muncă; 

 Peste 50.000 euro sprijin nerambursabil vor trebui create minim 2 locuri de muncă.  

2.4  SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public aferent acestei măsuri se va acorda pentru:  

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. 
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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 acordat pentru componenta investiții 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.  

 
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 acordat pentru componenta servicii 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.  

 
 

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.  

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 c az, 
pentru perioada de timp necesară obținerii acestora. 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 10 – Legislație europeană și națională aplicabilă 

 

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

 

Investiţiile și serviciile sprijinite prin măsura 4.5 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor,  

în localitățile care au populație semnificativă de romi.  
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GAL Ținutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamț: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, BRUSTURI, 

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

NEAMŢ. Localitățile cu populație semnificativă de romi din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor sunt: 

Crăcăoani, Vânători Neamț și Urecheni. 

 
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  din Cererea de Finanțare. 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. 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 4.5  se va face într-o singură sesiune, ce va fi deschisă minim 

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 71.648,47  euro şi reprezintă alocarea totală a 

măsurii 4.5. 

 

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, cu 

condiția ca la P2 Principiul proiectelor care deservesc localități cu o populație cât mai mare de romi  

punctajul să fie mai mare ca 0. 

 
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:  

 ONG-urile cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate,definite 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 

 
Membrii unui parteneriat constituit conform art.35 din Regulamentul European nr. 1305/2013 sunt 
beneficiari eligibili pentru masura 4.5 pentru mai multe proiecte, cu conditia ca pentru doua proiecte 
depuse in cadrul masurii 4.5, structura parteneriatului nu sa nu fie aceeasi.  
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Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de comunitățile cu populație semnificativă de romi din 

teritoriile GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.  
 

 
 
 
Proiectul propus trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime de eligibilitate pentru accesarea 
sprijinului aferent măsurii 4.5 „ Incluziunea socială pentru populația romă": 

Pentru proiectele care au componentă de investiții: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța/funcționarea investiției pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Memoriului Justificativ; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională  sau regională sau 

județeană sau locală aprobată, corespunzătore domeniului de investiții; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 Dacă valoarea investiției este mai mică de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să se angajeze 
să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin 1 loc de muncă.  

 Dacă valoarea investiției este mai mare de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să se angajeze 
să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin două locuri de muncă.  

 
Pentru proiectele care au componentă de servicii: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze experiența relevantă în domeniu și lucrul anterior cu 

comunitățile de romi 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(în cazul dezvoltării de servicii sociale). 

 Dacă valoarea serviciilor este mai mică de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să se angajeze 
să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin 1 loc de muncă.  

 Dacă valoarea serviciilor este mai mare de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să se angajeze 

să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin două locuri de muncă. 
 

Pentru proiectele 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 se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța/funcționarea investiției pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
 Solicitantul trebuie să își asume responsabilitatea pentru asigurarea sustenabilității serviciilor 

dezvoltate după finalizarea sprijinului(în cazul dezvoltării de servicii sociale). 
 Investiția si serviciile  trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului Justificativ; 

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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 Investiția si  trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională sau regională sau 

județeană sau locală aprobată, corespunzătore domeniului de investiții; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 Dacă valoarea eligibila a proiectului este mai mică de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să 
se angajeze să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin 1 loc de 
muncă.  

 Dacă valoarea eligibila a proiectului este mai mare de 50.000 euro, atunci solicitantul trebuie să 
se angajeze să înființeze și să păstreze pe perioada contractului de finanțare cel puțin două locuri 
de muncă.  

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 Regis trul 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 4.5 „Incluziunea socială pentru populația 
romă", proiectul propus trebuie să îndeplinească următoarele condiții  minime: 

 
 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 4.5. 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 proiectele care prevăd achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 

pentru deservirea comunităților de romi, înființarea, amenajarea și accesibilizarea spațiilor 

publice de recreere pentru populația rurală din comunitățile de romi, renovarea și accesibilizarea 
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clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de tâ rguri ș.a în 

comunitățile cu populație semificativă de romi 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. 

 În cazul investițiilor în infrastructura educațională/socială care prevăd înființarea/modernizarea 

grădinițelor/creșelor/infrastructurii de tip after-school, beneficiarul se obligă ca pe toată durata 

de monitorizare să asigure într-un procent minum anual(an de contract) înscrierea în instituțiile 

finanțate din FEADR a numărului de copii specificați în SF/DALI care au stat la baza justificării 

necesității și oportunității investiției, după cum urmează:  

o În primul an de monitorizare se vor înscrie un procent de minim 20% din numărul 

de copii specificați în SF/DALI care au stat la baza justificării necesității și 

oportunității investiției; 

o În cel de al doilea an de monitorizare se vor înscrie un procent de  minim 40% din 

numărul de copii specificați în SF/DALI, care au stat la baza justificării necesității și 

oportunității investiției: 

o În cel de al treilea an de monitorizare se vor înscrie un procent de minim 60% din 

numărul de copii specificați în SF/DALI, care au stat la baza justificării necesității și 

oportunității investiției. 

 Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte 

componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ –teritoriale și aparține 

proprietății publice a acestora, se evidențiază și se inventariază în cadastrele imobiliar edilitare 

ale unităților administrativ-teritoriale. Convenția de exploatare se încheie între operatorul de 

distribuție și utilizatorul rețelei electrice în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 90/17 iunie 

2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. În 

cazul acțiunilor care presupun realizarea unor investiții care nu prevăd executarea unor lucrări de 

construcții, este necesar ca autoritatea publică locală să facă dovada dreptului de folosință 

asupra infrastructurii sistemului de distribuție din partea proprietarului acesteia pe toată durata 

de implementare și monitorizare a proiectului. În situația în care proiectul prevede acțiuni de 

înființare/extindere a unei infrastructuri cu realizarea unor lucrări care necesită autorizație de 

construcție, solicitantul trebuie să dețină dreptul de execuție a lucrărilor asupra infrastructurii, 
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conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 Pentru înființarea sistemelor de supraveghere video, solicitantul trebuie să depună la contractare 

o  analiză de risc care va fi efectuată de către experți înscriși în RNERSF (Registrul National al 

Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică). În acest scop solicitantul va atașa la cererea de 

finanțare dovada înscrierii ofertantului pentru realizarea analizei de risc  în RNERSF. Ofertantul 

trebuie să dețină licența emisă de către Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al 

Poliției Române, pentru proiectarea, instalarea și întreținerea, modificare sau întreținere a 

componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, conform prevederilor art. 31 din 

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu 

modificările și completările ulterioare.  

În cazul investițiilor în sisteme de supraveghere, în cazul în care  se dorește montarea camereler 

video pe stâlpii furnizorului de energie electrică și ancorarea fibrei optice, solicitantul trebuie să 

depună atașat cererii de finanțare acordul de principiu cu proprietarul stâlpilor de electricitate și 

cu furnizorul de energie electrică. În cazul în care se dorește montarea camerelor de 

supraveghere pe stâlpii aflați în proprietatea solicitantului, atunci acesta trebuie să depună 

acordul de principiu cu furnizorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică  a 

camerelor de supraveghere și dovada deținerii în proprietate a terenului unde vor fi amplasați 

stâlpii astfel se vor atașa cererii de finanțare lista  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. 

Atenție! Pentru fiecare locație unde se află camere video, solicitantul va trebui să obțină până 

la solicitarea ultimei tranșe de plată avize tehnice de racordare de la furnizorul de energie 

electrică pentru alimentarea cu energie electrica, in sistem paușal, a camerelor de 

supraveghere. Transferul informației de la camere la server se va putea realiza prin fibră 

optică, rețea de INTERNET sau INTRANET.  

 

 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 investiți a 

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

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUZ.  



 

    
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 . 5 „Incluziunea socială pentru populația romă” 

13 
 

 

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

UAT cu populație semnificativă de romi 

Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, în una din UAT care au populație 

semnificativă de romi: CRĂCĂOANI, URECHENI, VÎNĂTORI-NEAMŢ. Se va verifica dacă investiția se 

realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente, conform 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 de dezvoltare 

locală/județeană/națională.  

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

copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 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  

 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 

sociale,  să își asume responsabilitatea pentru asigurarea sustenabilității serviciilor 

sociale 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  sau angajamentul de asigurare 

a sustenabilității serviciilor sociale  dezvoltate după finalizarea sprijinului . 

Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza: 

 Hotărârii Consiliului local/Hotărârii Adunării Generale specifice fiecărei categorii de 

solicitanți, pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte(obligatorii): 

1. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 

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

investiției, în cazul obținerii finanțării; 

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

o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
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4. Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți(dacă este cazul număr 

și denumire(pentru infrastructura educațională)); 

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

capacități etc); 

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

GAL Ținutul Zimbrilor și AFIR în derularea proiectului.;  

7. Angajamentul de asigurare a cofinanțării(dacă este cazul); 

8. Angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul investițiilor în 

infrastructura socială și educațională. 

 

 

Și/sau 

În cazul proiectelor care au componentă de servicii și a proiectelor integrate: 

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( în cazul serviciilor sociale); 

3. Număr de locuitori deserviţi direct de servicii (dacă este cazul, număr și denumire)  

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  trebuie să demonstreze experiență relevantă în domeniu și lucrul anterior 

cu comunitățile de romi si trebuie sa detina acreditări/certificări /licențe de funcționare 

conform obiectului de activitate asumat și în acord cu legislația în vigoare.  

Se vor verifica documentele relevante demonstrării experienței relevante  în lucrul cu romi, si 

documentele anexate conform listei prezentate în Anexa E a Cererii de finanțare. 

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

dispune de personal calificat propriu sau cooptat și să atașeze declarațiile de 

disponibilitate ale experților implicați în proiect .  

 

 Se va verifica Cererea de Finanțare.   

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio -economică prin 

intermendiul Memoriului Justificativ 

 Beneficiarii trebuie sa isi dea acceptul pentru includerea proiectului finantat in 

cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate 
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de GAL prin intermediul altor masuri. Acest criteriu va fi demostrat prin completarea Anexei 

nr. 23.   

 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 și dovada respectării ajutorului de minimis, dacă este cazul.  
 Dacă valoarea proiectului este mai mică decât 50.000 euro, solicitantul trebuie sa 

creeze 1 loc de muncă. Dacă valoarea proiectului este mai mare decât 50.000 euro, solicitantul 
trebuie să creeze cel puțin 2 locuri de muncă.  

 

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. 

    Toate proiectele depuse trebuie să țină cont de specificul local și de nevoile identificate și 

transpuse în SDL.  
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a jutoarelor de 

minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 

beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

 
CAPITOLUL 6   CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 
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 sau a serviciilor, cu respectarea rezonabilității costurilor;  
4. Sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanțare semnat cu AFIR;  
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 
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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 înaintea 
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 finanțare 
depuse  pentru măsura 4.5  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 ale proiectului trebuie să se încadreze în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru construcții-montaj pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru 
proiectele care prevăd investiții în achiziții și servicii, altele  decât cele cheltuielile eligibile 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 de infrastructură educațională/socială/culturală: 
o Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală  din 

comunitățile de romi(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.); 
o Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc în comunitățile cu populație semnificativă de romi; 
o Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunităților de romi;  
o Înființarea, modernizarea și accesibilizarea(inclusiv dotarea) gradinițelor, numai a celor 

din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 
tehnică o recomandă, în comunitățile de romi;  

o Înființarea,modernizarea și accesibilizarea(inclusiv dotarea)creșelor precum și a 
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, 
din comunitățile de romi;  
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o Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație 

majoritară a minorității rome; 
o Îmbunătățirea siguranței publice  prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și prin sistemele de supraveghere.  
Atenție! 

Prin expresia "incinta școlilor din mediul rural" se înțelege interiorul parcelei determinată  cadastral în 
planul de situație 

 
 Pentru proiectele care prevăd achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice  
pentru deservirea comunităților de romi, 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(sau se depune a declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca va casa utilajul/utilajele 

similare a primirea celor  achizitionate prin proiect). 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 și alte categorii de  personal), de cheltuieli privind transportul participanților la 
acțiunile proiectului, cheltuieli privind cazarea și masa  participanților la acțiunile proiectului, 
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 și 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, pentru întocmirea bugetului 
estimativ, se va verifica 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 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 
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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.  
 
Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de imp lementare 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. 
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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 proiectelor realizate în parteneriat  
 

Max. 10 
puncte 

Proiectul se realizează în parteneriat 
10 

 

P2. 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare de romi 
A sau B 

Numărul total de locuitori care aparțin etniei rome  se va prelua din  Anexa nr. 11 
Recensamant populatie stabila dupa etnie 2011 

Max. 20 
puncte 

A.Nr. de locuitori care aparțin etniei rome este cuprins  50 și 200 locuitori 15 
B.Nr. de locuitori care aparțin etniei rome>200 locuitori 

 
20 

P3. 

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 15 
puncte 

A. Proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de muncă 
10 

B. Proiect ve vizeaza infiintarea a 2 locuri de munca  15 

P4. 
 

 
 

Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți 
locuitori 
A sau B 

Max 10 
puncte 

 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare  
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform Anexei 

 
nr. 11 

 

A. Nr total de locuitori >4.001 10 

B. Nr total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.000 8 

P5 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de IDUL UAT-ului din  care provin 
beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

-se vor verifica informațiile cuprinse Anexa nr. 12 Lista UAT-urilor cu valorile 

IDUL corespunzatoare (A sau B) 

Max 10 
puncte 

A. Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care au IDUL>60 5 

B. Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care au IDUL<60 
10 
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P6 Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
 

Max 5 
puncte 

Proiectul conține servicii integrate 5 

P 

P7. 

Principiul includerii componentelor de inovație socială  sau de 

protecție a mediului (A + B) 

Max 10 

puncte 
A. Proiectul conține componente de inovație socială  5 

B. Proiectul conține componente de protecție a mediului 5 

P8. Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung 
(A sau B ) 

Max 10 
puncte 

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  

10 

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  

10 

P9. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, 
accesibilității pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 

(A+B+C) 

Max 10 
puncte  

 Proiectul demonstrează:  

A. respectarea principiilor egalității de șanse 4 

B. accesibilitatea pentru toate tipurile de beneficiari 3 

C. dezvoltarea durabilă 3 

TOTAL 100 puncte 

 

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 puncte, punctaj sub care niciun proiect nu 

poate intra la finanţare, cu condiția ca la principiul P2 punctajul să fie mai mare ca 0. 
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 con statării  

neregularității vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziția AFIR. 
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Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj sunt: 

1. Principiul proiectelor care deservesc localitățile cu o populație cât mai mare de romi.  
2. 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 

3. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 

beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  
4. Principiul impactului investiției pe termen mediul și lung  

5. Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori  
6. Principiul includerii componentelor de inovație socială 

7. Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
8. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității pentru 

toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
9. Proiecte realizate în parteneriat.  

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. 
 

7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE 

 

Selecţia proiectelor se va face conform Anexei nr. 16-Procedura de evaluare și selecție a proiectelor 
depuse în cadrul SDL 2014-2020 a 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 eligibi le 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 :  

- minim 5000 euro și va respecta obligativitatea creării locurilor de muncă în funcție de valoarea 
finanțării nerambursabile. Astfel, pentru o valoarea a finanțării nerambursabile mai mică decât 50000 

euro solicitantul se obligă să creeze cel puțin un loc de muncă, iar pentru o valoare a finanțării 
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nerambursabile mai mare decât 50000 euro, solicitantul se obligă să creeze cel puțin 2 locuri de 

muncă. 
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. 6 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. 
 

 

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 și 3 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 4.5, din coloana Documente depuse la Cererea de Finanțare, iar pentru cele 

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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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. 

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 4.5 Incluziunea socială pentru populația romă, vor fi 
disponibile 2 variante de CF, după cum urmează: 

CF pentru proiecte pentru investitii si proiecte integrate -Anexa nr.2; 
CF pentru proiectele de servicii-Anexa nr. 3. 

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 
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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 „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 

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 „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  proiectantului 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 
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Verificarea conformității CF se va realiza conform Anexei 25-Fișa de evaluare a conformității  și a 

anexei nr. 16 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014-2020 a GAL 
Ținutul Zimbrilor.  

 

9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea eligibilității CF se va realiza conform anexei 24-Fișa de evaluare a eligibilității și a anexei 
nr. 16 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014-2020 a GAL Ținutul 

Zimbrilor.  Acolo unde este cazul, verificarea in teren se va face conform Fișei de verificare în teren  

(Anexa 27). 
 

9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Verificarea criteriilor de selecție  se va realiza conform anexei 26-Fișa de evaluare a criteriilor de 
selecție,  a anexei nr. 16- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014-2020 

a GAL Ținutul Zimbrilor. Contestatiile se vor realiza  conform anexei nr. 17 Procedura de soluţionare a  

contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor. 

 

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  

componentă de servicii, nu se va acorda avans . 
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CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 

 
Beneficiarii finanțării prin măsura 4.5 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea asumate prin 

SF/DALI/MJ și respectând Instrucțiunile privind achiziți ile 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-anexă la contractul de finanțare.  

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 

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;  
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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;  

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 
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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 
Contractantă  documentul  prin  care dovedește  prelungirea  valabilității  Scrisorii  de  Garanție  
Bancară/Nebancară,  poliţă  de  asigurare  care  să  acopere  întreaga perioadă de execuţie solicitată la 
prelungire.  

 
Beneficiarul va depune la CRFIR 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 execuție 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.  



 

    
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 . 5 „Incluziunea socială pentru populația romă” 

29 
 

 

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, 
Declarația pe propria răspundere a beneficiarului)  sunt disponibile la OJFIR sau pe si te-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  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  sprij inului  inițial  (100%)  și  

intensitatea  sprijinului  rezultată. În cazul constatării unei nereguli 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  

http://www.afir.info/
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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  dre pt, 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  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 gestionate 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 4.5 la nivelul GAL Ținutul Zimbrilor 

 Populația etnică din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:50  

 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.  

În perioada monitorizării proiectului, beneficiarul se obligă: 

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

o să nu modifice obiectivele prevăzute 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 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL 

 
 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 4.5 – Incluziunea socială pentru populația romă  
 Anexa nr. 2 - Cerere de Finanţare proiecte investiții în infrastructură și proiecte integrate;  
 Anexa nr. 3 - Cerere de Finanțare proiecte de servicii. 
 Anexa nr. 4 – Studiu de fezabilitate;   

 Anexa nr. 5 – Memoriu justificativ; 
 Anexa nr. 6 – Recomandări analiză cost-beneficiu; 

 Anexa nr. 7 – Contract de finanțare proiecte investiții; 
 Anexa nr. 8 -Contract de finanțare proiecte de servicii; 
 Anexa nr. 9- Definiții și abrevieri;  
 Anexa nr. 10- Legislație europeană și națională aplicabilă; 
 Anexa nr. 11–Rezultate finale recensământul populației 2011-Tabelul nr.3; 
 Anexa nr. 12-Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare; 

 Anexa nr. 13-Model hotărâre consiliu local  privind implementare proiect; 

 Anexa nr. 14-Model hotărâre alte categorii de beneficiari; 

 Anexa nr.15- Model acord de parteneriat; 

 Anexa nr.16- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014-2020 a  

GAL Ținutul Zimbrilor; 

 Anexa nr.17-Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării 

proiectelor; 

 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 debitorilo r 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- Angajamentul beneficiarului privind acceptarea publicarii; 

 Anexa nr. 24- Fișă de verificare a eligibilității Măsura 4.5  

 Anexa nr. 25-Fișa de evaluare a conformității proiectului Măsura 4.5 

 Anexa nr. 26-Fișă de evaluare a criteriilor de selecție ale proiectului Măsura 4.5 

 Anexa nr. 27-Fișa de verificare în teren Măsura 4.5  
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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 

15.2 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  ÎN  SPRIJINUL  DUMNEAVOASTRĂ   

 

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 16:30 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 sancţi uni, 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/

