
 

1 
 

  

  

  

  

  

  

GG HH II DD UU LL   SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II   
 

MMĂĂSSUURRAA  11..11  

  

„„SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  

tteerriittoorriiuull  GGAALL””    

 
– Sesiunea 2019 –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  DDEEZZVVOOLLTTAARREE  LLOOCCAALLĂĂ  22001144--22002200  AA  GGAALL  TTIINNUUTTUULL  ZZIIMMBBRRIILLOORR  

PPRROOGGRRAAMMUULL  NNAAŢŢ IIOONNAALL  DDEE  DDEEZZVVOOLLTTAARREE  RRUURRAALLĂĂ  22001144  ––  22002200  
Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin  

FF OO NN DD UU LL   EE UU RR OO PP EE AA NN   AA GG RR II CC OO LL   PP EE NN TT RR UU   DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE   RR UU RR AA LL ĂĂ   

EE UU RR OO PP AA   II NN VV EE SS TT EE ȘȘ TT EE   ÎÎ NN   ZZ OO NN EE LL EE   RR UU RR AA LL EE   



 

2 
 

 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 1.1 – „Sprijin pentru 
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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 Planului de Afaceri, ale Deciziei de Finanţare, precum 
și alte informaţii utile realizării proiectului şi 
completării corecte a documentelor. 
Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 
pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative 
naţionale şi europene sau procedurale – varianta 
actualizată este publicată pe pagina de internet 
www.gal-tinutulzimbrilor.ro. 
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CAPITOLUL 1 DEFINITII SI ABREVIERI 

  
 Consultati Anexa 7 – Definitii si abrevieri. 
 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  22  PPRREEVVEEDDEERRII  GGEENNEERRAALLEE  
 
2.1 CONTRIBUŢIA  MĂSURII 1.1 LA DOMENIILE DE INTERVENŢIE  

 
Masura 1.1 „Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare in teritoriul 

GAL” se încadrează în obiectivele prevăzute la  art. 14 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, contribuie la domeniul de intervenție  DI 1A 
1A.Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale (Art. 5, 
al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr.1305/2013) și la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P1— Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, 
silvicultura si zonele rurale. 

Conform analizei SWOT, populatia din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor desfasoara 
preponderent activitati agricole, insa, pentru a se inregistra o performanta in acest domeniu de 
referinta, fermierii cu exploatatii mici si mijlocii au nevoie de idei inovatoare in domeniul 
agricol, mai ales din cauza nivelului scazut de instruire si a competentelor insuficiente ale 
acestora. Aceasta situatie se accentueaza in contextul lipsei unor modele adecvate si a unor idei 
inovative care sa poata fi replicate la nivelul teritoriului. 

Atelierele demonstrative si vizitele de studiu vor sprijini masurile destinate exploatatiilor 
agricole in vederea cresterii competitivitatii agricole,a   productivitatii, si   vor sprijini 
incurajarea consolidarii cunostintelor fermierilor in teme de interes, metode si practici. 

In urma identificarii acestor elemente in teritoriu, masura isi propune sa realizeze 
actiuni pentru informarea si incurajarea dobandirii de cunostinte pe tot parcursul vietii, precum 
si implementarea ideilor inovatoare in domeniul agricol de catre locuitorii din GAL Tinutul 
Zimbrilor. 

Obiective de dezvoltare rurala: favorizarea competitivitatii agriculturii; obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale. 

Obiective specifice ale masurii: Stimularea revenirii / ramanerii in tara a persoanelor din 
mediul rural care desfasoara activitati agricole; Cresterea calitatii productiei agricole; 
Deschiderea drumului spre inovare si tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor. 

Valoarea adaugata a masurii este generata de impactul pozitiv semnificativ ce se va 
inregistra, intrucat cunoasterea este o valoare  adaugata  inestimabila,  iar  eficienta  
implementarii  masurii  se  va  reflecta  in oferirea de beneficii multiple unui numar semnificativ 
de persoane, precum si in calitatea cunostintelor dobandite de acestea, printr-un buget mic 
alocat. Analizata prin prisma cost/ eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si este 
relevanta in contextul strategiei propuse. 
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Actiunile propuse a fi finantate prin aceasta masura pot include cursuri de formare, 
ateliere de lucru, indrumare profesionala, actiuni demonstrative, acțiuni de informare, vizite de 
studiu si alte actiuni relevante. 

ransferul  de  informatii  si  cunostinte,  formarea  si  dobandirea  de  aptitudini 
reprezinta elemente cheie in intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor 
privind protectia mediului, inclusiv protejarea biodiversitatii. Prin incurajarea activitatilor de 
informare se urmareste  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce inseamna noi 
practici agricole care contribuie la o protejare sporita a mediului si adaptarea la schimbarile 
climatice. 

Actiunile de formare profesionala si de transfer de cunostinte care vor fi finantate prin  
masura  M1.1  au  un  rol  important  in  dobandirea  de  cunostinte,  competente  si formarea 
de idei noi in randul fermierilor si a persoanelor active in domeniul agricol și agro-alimentar din 
teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor. Actiunile demonstrative si vizitele de studiu pot stimula 
inovarea, inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot actiona ca factori de 
diseminare pentru fermierii din jur. Transferul de cunostinte si informarea au un rol extrem de 
important in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor,deoarece 
acestea sprijina inovarea si faciliteaza dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse sau 
tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile. 

 
2.2 CONTRIBUŢIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 1.1 
 

Suma disponibilă pe Măsura 1.1: 21.494,54 euro 
Contribuţia naţională: 15% = 3.224,18 euro 
Contribuţia FEADR: 85% = 18.270,36 euro 
 
2.3 TIPUL SPRIJINULUI 

 
Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv 
de solicitant, ceea ce înseamnă un sprijin 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
2.4 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 
 
2.5 LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ  

 
Anexa 8 – Legislatie europeana si nationala aplicabila 
 
2.6 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII (teritoriul acoperit de GAL) 
 

Investiţiile sprijinite prin măsura 1.1 trebuie să fie realizate în teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor. GAL Tinutul Zimbrilor cuprinde 11 localităţi din judeţul Neamt: AGAPIA, BĂLŢĂTEŞTI, 
BRUSTURI, CRĂCĂOANI, DRĂGĂNEŞTI, GHINDĂOANI, PĂSTRĂVENI, RĂUCEŞTI, TIMIŞEŞTI, 
URECHENI, VÎNĂTORI-NEAMŢ. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  33  DDEEPPUUNNEERREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  

 
3.1 LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR 

 

Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 
administrative conform listei documentelor. Acesta va fi depus în 2 exemplare în format de 
hârtie: 1 Original şi o Copie, însoţite fiecare de copia electronică la sediul GAL Tinutul Zimbrilor.  
Solicitantul trebuie să aibă şi el un exemplar identic cu cele depuse la GAL. 

Sediul GAL Tinutul Zimbrilor: str. Stefan cel Mare, Comuna Vînători-Neamt, sat 
Lunca, jud.Neamt 
 
3.2  PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

 

Depunerea proiectelor pe Măsura 1.1 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 acestă sesiune este de 21.494,54 euro  şi reprezintă alocarea totală 
a măsurii 1.1. 
 
3.4  PUNCTAJUL MINIM PENTRU UN PROIECT 
  

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a primi finanţare este de 30 
puncte. 
 
 
CAPITOLUL 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

  

BBeenneeffiicciiaarrii  ddiirreeccttii  
Furnizorii de servicii de formare profesionala și dobândire de competențe  și/sau de 

acțiuni de informare și activități demonstrative. 
Acestia trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate si criteriile de selectie descrise in 
prezentul ghid, putand fi : 

- Persoane juridice de drept public; 
- Persoane juridice de drept privat cu scop lucrativ - IMM; 
- Persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ. 
Solicitantul poate aplica în parteneriat cu organizaţii juridice legal constituite în România – 

ca de exemplu ONG-uri,institutii publice, institutii private, etc. 
 Solicitanţii eligibili IMM trebuie să se încadreze în categoria: 

    Micro-întreprindere –  maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. 
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    Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în 
baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a 
Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  Dacă  există  neconcordanțe  între  verificările  realizate  
prin  intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații 
suplimentare pentru corectarea acestora. 

Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează 
în plafoanele legale, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-
întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare 
consecutive, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. 

Pentru o întreprindere nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de 
numărul de salariați prevăzut în proiect. 
Categoriile de solicitanți restricționați de la finanțare în cadrul acestei măsuri sunt: 
a)  solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, 
inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere; 
b)  solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate 
încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care 
au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa 
AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii; 
c)  beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu 
AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii; 
În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în 
cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. 
Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/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 mai sus, următoarele condiții: 
- acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de 
acțiuni de formare și/sau informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică); 
- acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus 
de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat. 

BBeenneeffiicciiaarrii  iinnddiirreeccttii  
Persoane din teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor angajate în sectoarele agricol și agro- alimentar, al 
administratorilor/proprietarilor de terenuri agricole și al altor actori economici care sunt IMM-
uri cu profil agricol sau agro-alimentar si care își desfășoară activitatea sau au domiciliul în  
teritoriul GAL . 
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Atenție! Numărul minim al beneficiarilor indirecți/grupului țintă ai M 1.1 este de 20 
persoane. Dimensiunea minimă a grupului țintă reprezintă un indicator obligatoriu 
pe  care  solicitantul/beneficiarul trebuie să  îl  îndeplinească pentru  demonstrarea 
oportunității și necesității proiectului. 
  

  

CCAAPPIITTOOLLUULL  55  CCOONNDDIIŢŢIIII  MMIINNIIMMEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  AACCOORRDDAARREEAA  SSPPRRIIJJIINNUULLUUII  

 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii 1.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
 

 să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (EG1), 
 este persoana juridica, constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania 

(EG2) ; 
 are prevăzut în obiectul de activitate activitățile specifice ce urmeaza a fi  derulate in 

cadrul proiectului  (EG3) 
 dispune de personal calificat propriu si cooptat, in domeniile corespunzatoare 

tematicilor prevazute (EG4);              
 dovedeste experienta  anterioara relevanta in proiecte de formare profesionala și 

dobândire de competențe  și/sau de acțiuni de informare și activități demonstrative 
(EG5) ; 

 dispune de capacitate tehnica si financiara necesara derularii activitatilor specifice 
propuse (EG6) ; 

  nu este in stare de faliment ori lichidare (EG7) ; 
  si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetul de stat (EG8) 
 se asigură că prin curricula dezvoltata, proiectul depus contribuie la atingerea 

obiectivelor prevazute in SDL GAL (EG9).   
 se asigură că proiectul depus cuprinde componente inovative (valorificarea identitatii 

regionale)  sau de protecția mediului (EG10). 
 grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL (EG11) 
 în cazul în care solicitantul aplică în parteneriat, acesta va depune un acord de 

cooperare care face referire minim la o perioadă de funcționare egală cu perioada de 
implementare a proiectului (EG12). 

Parteneriatele constituite în baza Acordului de parteneriat trebuie să prezinte ca 
documente justificative  „Acordul de parteneriat” ( Anexa 12) - în care se specifică faptul că, 
înainte de semnarea contractului de finanţare, acesta va fi autentificat. Solicitantul va purta 
responsabilitatea finală pentru implementarea şi managementul proiectului. 

În cazul parteneriatelor: 
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- Liderul şi fiecare partener ,prin reprezentantul legal ,va prezenta o declaraţie de 
eligibilitate pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate solicitate.  ( A se vedea Anexa 2); 

- Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 12 aferentă la prezentul Ghid al solicitantului 
trebuie să conţină obligatoriu informaţiile solicitate. 

- Durata de funcţionare a parteneriatului trebuie să fie minim perioada de implementare 
a proiectului . 

- Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până la 
finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se retrag, se va 
indica modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile partenerului/partenerilor 
retraşi; totodată, menţionăm că se poate înlocui partenerul retras cu altul, cu păstrarea 
criteriilor de eligibilitate şi asumarea angajamentelor partenerului retras. 

- În bugetul proiectului şi în calendarul de activităţi vor trebui să se evidenţieze distinct 
cheltuielile, obligaţiile şi modul de împărţire a activităţilor. 

Detalii privitoare la condițiile de eligibilitate și documentele doveditoare sunt furnizate în 
Anexa nr. 15- Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate 

 
 

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 
6.1  CHELTUIELI ELIGIBILE 

Sunt eligibile organizarea de cursuri de formare, ateliere de lucru,   indrumare 
profesionala, activități demonstrative, acțiuni de informare și vizite de studiu cu urmatoarele 
tematici: 
- Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, 

igiena  si  siguranta  alimentelor,  crearea  de  conditii  pentru  a  asigura  bunastarea 
animalelor  si  sanatatea  plantelor,  siguranta  muncii,  folosirea  fertilizantilor  si 
amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

- Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunostinte TIC, etc.); 
- Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; 
- Insusirea  cerintelor  privind  eco-conditionalitatea  si  aplicarea  unor  metode  de 

productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia 
mediului 

Sunt eligibile următoarele: 
Pentru Cap I.  Cheltuieli cu personalul:  
- cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului 

(experti cheie, manager de proiect si alte categorii de  personal). Experții cheie sunt definiți 
ca experți care desfășoară activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. De 
exemplu, în cazul unui proiect de formare profesională, experții cheie sunt experții 
formatori. Aceste cheltuieli (cazare, masă, transport, etc) vor fi decontate experților, de 
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către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate 
cu aceștia, conform legislației în vigoare; 
 

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 
1. Experții implicați în derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor 
acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru 
ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului 
angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru 
zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect. Pentru aceasta categorie de personal sunt 
eligibile și cheltuielile cu transportul, cazarea și masa. 

2. Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu 
PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta reprezentând 
onorariul. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în 
responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). Onorariile 
experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea 
proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă.  
 
Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin 

LEADER cuprind costurile totale atât pentru salarii, cât și pentru onorarii pentru personalul 
implicat în proiect. Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:  
- cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a 

acestuia; 
- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși 

prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii 
finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea 
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării 
şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului. 
 
Pentru Cap. II Cheltuieli pentru derularea proiectului : 

- cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului; 
- cheltuieli privind 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;  
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- cheltuieli cu materiale de informare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, 
pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de 
prezentare); 

- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR 
(autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare); 

- cheltuieli cu plata auditorului; 
- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de 

traducere și interpretare).   
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 
- cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului 

(se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții);  
- cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși 

prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii 
finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

- cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea 
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării 
şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului; 

- cheltuielilor de telefonie, poștale; 
La realizarea Fundamentării bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experților cheie se va 

calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare 
profesională/ activităţi demonstrative/ acţiuni de informare (zile/curs, zile/seminar)/ 
activităților specifice proiectului de servicii (zile lucrate pentru elaborare monografie, studiu 
etc.)/ acțiunilor de informare (difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice). 

La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al 
prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a 
PNDR 2014-2020, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc 
limitele maxime de preț pentru  care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de 
servicii. Astfel, pentru stabilirea onorariului celorlalte categorii de experți implicate în 
implementarea proiectului (în afara managerului de proiect și a experților cheie) se va consulta 
poziția „personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului experților-cheie se va consulta poziția 
„expert formator”.   

În cazul în care categoriile de bunuri/ servicii bugetate nu se regăsesc în Baza de date 
(Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate 
prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020), solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de 
Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare bun/ serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 
15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun/ serviciu a cărui valoare depășește 
această valoare. Toate cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă 
principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-
calitate şi al rentabilităţii. 
 

http://www.afir.madr.ro/
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Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de instruire 
vor prezenta elemente de identitate vizuală conform Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 
808/2014, art. 2.2 – Responsabilităţile beneficiarilor. 
 

Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 
acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi 
suportate integral de către beneficiarul proiectului (solicitant/solicitant și parteneri). 
Numărul minim admis de participanți/ acțiune de formare este de 20, durata unei acțiuni de 
formare trebuie să fie de minimum 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/ acțiune 
de informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minimum 2 zile. 

 
6.2  CHELTUIELI NEELIGIBILE 

 
Nu sunt eligibile: 

- Organizarea  de  cursuri  de  formare  profesionala  care  fac  parte  din  programul  de 
educatie sau din sistemele de invatamant secundar si superior; 

- Organizarea de cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe. 
- Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci 

comerciale. 
- Costurile cu investiţiile.  
- În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt 

acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020. 
- Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de catre beneficiar in totalitate. 

 
 
CAPITOLUL 7 SELECŢIA PROIECTELOR 

  
7.1 Principii şi criterii de selecţie a proiectului 
 
Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 
 

Nr. 
crt. 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 
Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, experienta si/sau 
calificarea trainerilor                                                                                                        max  35 p 
1.1 ( a sau b ) si 1.2 (a sau b) 
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1.1. Î n  c a d r u l  e x p e r ț i l o r  specializați în domeniile acoperite de 
obiectivul proiectului, nominalizați de către solicitant, există cel puțin unul 
care : 

a. A desfășurat  activitate didactică de min. 3 ani sau a susținut 
anterior ca trainer minimum 12 cursuri în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte de formare profesională. 

b. A desfășurat  activitate  didactică  de min. 1 an sau a susținut 
anterior ca trainer minimum  4 cursuri în cadrul unor proiecte de formare 
profesională și/sau contracte de formare profesională. 
 

 
 

 
 
 
20 p 
 
 
 15 p 

1.2. Curricula  propusă urmărește abordarea următoarelor direcții:  
 

a. formare profesională şi dobândire de competenţe și acțiuni de 
informare şi activităţi demonstrative  
 

b. formare profesională şi dobândire de competenţe  

 
 
15 p 
 
 
10 p 

2 

Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii 
generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 
cuprindere zonală a proiectului                                                                                                
     (a și b și c și d și e și f)                                                                                                 max 15 p                                           

Solicitantii  vor  ilustra  in proiectul depus modul de adaptare si detaliere a 
tematicii generale stabilite la nevoile grupului tinta, dovedind că aduce valoare 
adaugata si  raspunde nevoilor  teritoriului. Se va puncta abordarea 
următoarelor tematici: 
 
a.Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și 
tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării. 
 
b.  Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul 
fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției 
 
c. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole  
 
d. Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, 
etc)  
 
e. Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar 
 
f. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al 
terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea 
angajamentelor de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, care să vizeze 
cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi 

 
 
 
 
3 p 
 
 
2 p 
 
 
2p 
 
3 p 
 
 
2 p 
 
3 p 
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cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, 
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale 
angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu 
întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES 
din atmosferă   

 
 

  

3 

Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                                       max  20 p 
(a sau b)   

 a.  Punctajul  maxim  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus costul cel 
mai mic pentru o zi de instruire/ cursant dintre costurile s i m i l a r e  propuse 
de către ceilalți solicitanți care au depus Cereri de Finanțare în cadrul 
aceluiași apel de propuneri de proiecte. 
b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea 
formulă: 
 
Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  mic/costul  pentru  o  zi  de  
instruire/ cursant propus de solicitant în Cererea de Finanțare analizată x 20 
p 
 

20 p 
 
 
 
Formula 
de 
calcul 

4 

Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului                                   max  20 p 
(a sau b)  

Proiectul are durata de implementare de: 
 
a.  Maximum   75%   din   durata   maximă   de   implementare stabilită 
pentru un proiect 

 
 b. Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă  de implementare 
stabilită pentru un proiect 
 

 
20 p 
 
15 p 

5 

Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și                max 10 p 
instituţii de învăţământ și/sau instituţii de cercetare dezvoltare 
a sau b) 

a. Proiectul este depus de un parteneriat din care fac parte și o 
asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele naţionale din 
care face parte grupul ţintă,o instituţie de învăţământ și un institut 
de cercetare. 
b. Proiectul este depus de un parteneriat din care fac parte și o 
asociaţie reprezentativă pentru unul dintre sectoarele naţionale din 
care face parte grupul ţintă și o instituţie de învăţământ sau un 
institut de cercetare. 

10 p 
 
 
 
5 p 
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 TOTAL 100 p 

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte, punctaj sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
Detalii privitoare la condițiile de eligibilitate și documentele doveditoare sunt furnizate 

în Anexa 16- Fișa de verificare a criteriilor de selecție. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze şi pentru care a primit 

punctaj în etapa de selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată 
perioada de valabilitate a contractului de finanţare. 
Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de:  
- punctajul obținut la Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, 

experienta si/sau calificarea trainerilor 
- punctajul obținut la Principiul eficientei utilizarii fondurilor 
-  punctajul obținut la Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului 

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 Procedurii de evaluare și selecţie a GAL Tinutul Zimbrilor 
– Anexa 10 la prezentul ghid.  
 
 
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 
8.1 TIPUL SPRIJINULUI 
 

Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv 
de solicitant. 
 
8.2 SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 
Avand in vedere ca actiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, procentul de 

finanțare nerambursabilă din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. Sprijinul public 
nerambursabil nu va depăși suma de 21.494,54 euro/proiect și se va acorda  în cadrul acestei 
măsuri cu respectarea condițiilor ajutorului de minimis, unde este cazul.  

Potrivit art. 9 (1) litera c) din OMADR 1731/2015 cu modificările si completările 
ulterioare, data acordării ajutorului de minimis se consideră data la care dreptul legal de a primi 
ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, 
indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. 
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CAPITOLUL 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 
FINANȚARE 
 
9.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE (CF) 

 

Cererile de Finantare trebuie să corespundă obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe 
baza căreia a fost selectat GAL. Formularul standard al CF este prezentat în Anexa 2 la prezentul 
Ghid şi va fi disponibil, 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 CF. 

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. 

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. 
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  si in format 
electronic (CD).  

Dosarul CF va fi paginat, cu toate paginile numerotate manual, în ordine, de la 1 la n, în 
partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul 
complet, inclusiv documentele anexate. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod 
obligatoriu un opis, in care se vor detalia documentele existente/anexate CF, conform 
următorului cap de tabel: 

 

Nr. crt.        Titlul documentului      Nr. pagină  
(de la..... până la.....) 
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Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a CF. Fiecare pagină va trebui să aibă semnătura 
reprezentantului legal şi ştampila, recomandabil  în partea dreaptă sus a paginii. Documentele 
anexate în copie vor avea şi precizarea „Copie conform cu originalul”. 

Solicitantul trebuie să depună, la sediul GAL Tinutul 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, paginat şi opisat, cu toate paginile  numerotate 
manual în ordine de la 1 la n, în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 
total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită 
detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. 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 „Copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi 
legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

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

nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii 
unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 
director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.  

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, in 
momentul depunerii.  Pentru copiile verificate,  membrul echipei tehnice care receptioneaza 
dosarul va intocmi “Procesul verbal de verificare a existentei documentelor originale”. După 
verificare, documentele originale vor fi returnate solicitantului. 
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9.3. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 

Verificarea conformitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform conform Fisei 
de verificare a conformitatii (Anexa 14), pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor 
depuse în cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  (Anexa 10)   

 
9.4 VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE (CF) LA GAL 

 
Verificarea eligibilitatii cererii de finantare la GAL se efectueaza conform Fisei de verificare 

a eligibilitatii (Anexa 15), pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în 
cadrul SDL 2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR  (Anexa 10). 

 
9.5 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 
 Verificarea criteriilor de selectie se efectueaza conform Fisei de verificare a criteriilor de 
selectie (Anexa 16 ),  pe baza Procedurii de evaluare și selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 
2014 – 2020 GAL TINUTUL ZIMBRILOR (Anexa 10). Contestatiile se vor realiza  conform 
Procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor (Anexa 
nr.11). 
 
9.6 VERIFICAREA CERERII DE FINANŢARE (CF) LA AFIR 
 

 Se va efectua in conformitate cu Ghidul de Implementare sM19.2 valabil la data depunerii 
cererii de finantare. 
 
CAPITOLUL 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

 
Se va efectua in conformitate  cu  Ghidul de Implementare sM19.2 valabil la data depunerii 
cererii de finantare. 
 
CAPITOLUL 11 AVANSURILE 

 
Nu este cazul 
 
CAPITOLUL 12 ACHIZIȚIILE 
 

Beneficiarii finanțării prin măsura 1.1 vor efectua achizițiile așa cum au fost acestea 
asumate prin Cererea de finanare și respectând Instrucțiunile privind achizițille private – anexă 
la Contractul de finanțare (Anexa 5). 
 
 
CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ 
A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ 
 



 

20 
 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 18 luni şi reprezintă termenul 
limită până la care beneficiarul poate depune ultima tranșă de plată. Durata de implementare a 
proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor activităților descrise în Cererea de 
Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, de la data semnării 
prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar a ultimei tranșe de plată.   Plata 
se poate face în mai multe tranșe, la finalizarea uneia sau mai multor grupe de instruire. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
Anexa III – Instrucţiuni de plată la Contractul de Finanţare (Anexa 5). Toate cererile de plată 
trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar apoi trasmise către AFIR. 

Dosarul 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 funcție de tipul de proiect).  

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

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

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), 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. 

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. 

 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  1144  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  
 

Indicatori de monitorizare 
Cheltuieli publice totale – 21.494,54 euro 
Numarul de actiuni demonstrative si vizite de studiu - 1 
Numarul de participanti la actiunile demonstrative si vizitele de studiu -15. 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului - 1 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  1155  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  UUTTIILLEE  

 
15.1 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-UL GAL   

 Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 1.1  
 Anexa nr. 2 - Cererea de Finanţare;  
 Anexa nr. 3 – Nevoi de formare profesionala;  
 Anexa nr. 4 – Declaratia pe propria raspundere capacitatea tehnica; 
 Anexa nr. 5 – Model contract de finantare; 
 Anexa nr. 6 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si 

intreprindere_mica; 
 Anexa nr. 7 – Definitii si abrevieri 
 Anexa nr. 8 – Legislatia europeana si nationala aplicabila 
 Anexa nr. 9 – Declarația pe proprie răspundere a solicitantului pentru neîncadrarea în 

prevederile art. 6 HG 2262015 
 Anexa nr. 10 – Procedura de evaluare si selectie 
 Anexa nr. 11 – Procedura de solutionare a contestatiilor 
 Anexa nr. 12 – Acord de parteneriat   
 Anexa nr. 13 – Declaratia pe propria raspundere insolventa etc 
 Anexa nr. 14 – Fisa de evaluare a conformitatii proiectului M1.1 
 Anexa nr. 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie ale proiectului M1.1 
 Anexa nr. 16 – Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului M1.1 
 Anexa nr. 17 – Acord prelucrare date   cu caracter personal -sdl2 

 
 
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 TINUTUL 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.  
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ASOCIATIA GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

 

 Str.Stefan cel Mare, Comuna Vanatori-Neamt, 

Sat Lunca, judetul Neamt 

    www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

office@gal-tinutulzimbrilor.ro 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

 

 

www.facebook.com/galtinutulzimbrilor/ 

tel: 0754018140 

031 – 860.27.47 

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile 
neregularităţi în derularea implementării SDL, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris GAL Tinutul 
Zimbrilor, pentru soluţionarea problemelor.  
 
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţi-ne în 
scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, 
reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și 
datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare. 
 
Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum 
și investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi informaţii 
suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către GAL Tinutul Zimbrilor. 
 
 

http://www.afir.info/

