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Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19- LEADER, Sub-Măsura 19.2- ,,Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”- și constituie un suport 

informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Somesului și ale PNDR. Acest document nu este 

opozabil actelor normative naționale și comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pragătirea, întocmirea și depunerea unui 

proiect  de investiții -precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a acestuia. De 

asemenea, conține lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele și acordurile pe care trebuie să le prezentați, modelul 

Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate și al Memoriului Justificativ, ale Contractului de 

Finanțare, precum și alte informații utile realizării proiectului și completării corecte a 

documentelor. Informațiile din Ghidul Solicitantului se completează cu cele din procedurile de 

lucru ale Asociației GAL Valea Somesului, postate pe site-ul www.galvaleasomesului.ro . 

Atenție: Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate acestuia, pot suferi modificări 

datorate actualizărilor legislative naționale și comunitare sau procedurale. Varianta actualizată 

este publicată pe pagina oficială de internet a Asociației GAL Valea Somesului 

www.galvaleasomesului.ro. 
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CAPITOLUL 1 – DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

1.1. Definiții 

 

 Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul 

de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei; 

 Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui 

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

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

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

financiar nerambursabil; 

 Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR 

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

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

între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi 

beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de 

valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă 

asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii 

obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

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

obținerii finanțării prin Măsurile/ Sub-măsurile din FEADR; 

 Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite 

cu un scop bine definit; 

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

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

tipul de investiții/ servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 

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

baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/ servicii încadrate în aria de 

finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea 

condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de 

AFIR; 

 Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi 

ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile dintr-un 

teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care elaborează și 

implementează o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) selectată de către DGDR AM PNDR; 

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

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

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

pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  

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

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

file:///C:/Users/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133170/00032916.htm
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 Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă 

procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – 

reprezintă trasabilitatea operațiunilor; 

 Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată 

care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR; 

 Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității 

juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este 

selectat); 

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

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

se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și 

măsurile specifice zonei LEADER; 

 Zi – zi lucrătoare. 

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

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

 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care 

nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 

nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR; 

 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

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

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

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

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

raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / 

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

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

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

financiar integral de către beneficiarul proiectului; 

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

servicii, lucrări; 

 

 

 

1.2. Abrevieri 

 

 PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

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

pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală; 

 AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Investiții Non-agricole - AFIR; 

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

agricole - AFIR; 

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

 SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces 

– AFIR; 

 SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de 

Acces – AFIR; 

 DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; 

 SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

 SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR; 

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

 SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR; 

 SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și 

Instrumente Financiare – AFIR; 

 CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul 

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului 

LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ 

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;   

 CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;   

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

Fizice și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul 

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

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

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

 SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți 

Fonduri Europene – AFIR; 
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 DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR; 

 DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe; 

 DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole; 

 DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR; 

 SM – Serviciul Metodologie - AFIR; 

 SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR. 

 

CAPITOLUL 2 PREVEDERI GENERALE 

 

2.1  Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

 Nivelul scăzut al infrastructurii de bază la nivelul teritoriului  GAL Valea Someșului 

are o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor,dar și asupra nivelului de dezvoltare 

economică a teritoriului. Astfel, la nivelul teritoriului rețeaua de apă potabilă are o lungime totală 

de 425,5 km, însă sunt 3 localități unde nu există rețea de apă. Rețeaua de canalizare a 

localităților din teritoriu are o lungime totală de 25,8 km, însă în 13 comune nu există rețea de 

canalizare. De asemenea, există și rețea de gaz cu o lungime totală de 224,9 km, dar care nu 

acoperă toate localitățile ci doar 9 dintre ele. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 

aproximativ 345 km din care 129 km sunt de drum asfaltat. În ceea ce privește infrastructura de 

sănătate, există un număr de 30 de cabinete și dispensare medicale umane, în proporție de 80% 

reabilitate în care își desfășoară activitatea un număr de 25 de medici. De asemenea, pe teritoriu 

există și 23 de cabinete stomatologice în care își desfășoară activitatea 16 medici stomatologi.  

Pe teritoriul GAL Valea Someșului infrastructura educațională este reprezentată de 51 

de școli și grădinițe funcționale cu o populație școlară totală de 4.911 copii din care un număr de 

3742 elevi, și un număr de 1.169 preșcolari. 

 Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 

îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse 

regenerabile și al economisirii energiei), investiții de agrement de uz public. Măsura vizează 

satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum 

și crearea unor noi locuri de muncă.  

 Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, 

social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, 

socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot 

conduce la o incluziune socială, precum și la reducerea tendințelor de depopulare a zonelor 

rurale. 
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Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (3) obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

 Obiectiv specific  al măsurii: îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin 

realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura de agrement. 

 Măsura contribuie la prioritatea  (6) promovarea incluziunii sociale,a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5,  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale aliniatul (1), literele (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor 

de infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei, (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale, inclusiv a celor recreative și culturale, și a infrastructurii 

aferente, (e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică și (g) investiții orientate spre transferul activităților și 

transformarea clădirilor sau a a altor instituții aflate în interiorul sau apropierea așezărilor 

rurale,în scopul imbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării 

respective, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Inovare: 

Măsura aduce inovare la nivel de teritoriu prin îmbunătățirea serviciilor locale oferite 

populației și prin îmbunătățirea infrastructurii existente, precum și prin crearea unor facilități noi 

pentru populația rurală.  

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă este un criteriu de 

selecție. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea consumului de energie provenite din 

surse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței energetice. Reducerea consumului de energie în 

clădiri prin măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din 

surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În 

cadrul procesului de proiectare se va planifica cu precădere utilizarea de materiale cu impact 

minim asupra mediului. 

 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  
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Măsura M7/6B este complementară cu măsura M6/6B deoarece beneficiarii direcți ai măsurii 

M7/6B sunt beneficiari direcți ai măsurii M6/6B. Beneficiarii direcți ai măsurii M7/6B sunt 

beneficiari indirecți ai măsurilor M2/2A, M3/3A și M5/6A.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M7/6B este sinergică cu măsurile M5/6A și M6/6B deoarece contribuie la aceeași 

prioritate principală ( Prioritatea 6 ).  

 

2.2 -  Contribuția publică totală a măsurii. 

Cheltuieli publice totale:    1.000.000 euro. 

2.3 – Tipul sprijinului. 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

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

și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.  

 

2.4 - Sumele aplicabile și rata sprijinului. 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile nu va depăsi valoarea de 50.000 

euro/proiect. 

 

2.5 - Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii. 

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 480/2014 de completare a regulamentului (UE) 1303/2013 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (UE) 

nr.1305/2013 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legislație Națională 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată; 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor; 



 

 

 Ghidul solicitantului Mãsura 7/6B, Versiunea 01 
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 

Distribuirea acestui material şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit. 

11 

Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată; 

Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare 

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările 

ulterioare 

Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor 

 

 

2.6 - Aria de aplicabilitate a măsurii 

Grupul de Acţiune Valea Somesului acoperă o suprafaţă totală 1.373 km² şi  cuprinde 20 

UAT-uri, din care 19 comune şi un oraş. 

CAPITOLUL 3 – DEPUNEREA PROIECTELOR 

3.1 – Locul de depunere a proiectelor. 

           Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Valea Somesului, la urmãtoarea adresã: 

Asociaţia Grupul de Acțiune Localã Valea Someşului, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, sat 

Ileanda, com. Ileanda, jud. Sălaj. 

3.2 – Perioada de depunere a proiectelor 

Proiectele vor fi depuse pe perioada de derulare a sesiunii de selecţie proiecte, indicatã în Apelul 

de selecţie. Aceasta  perioada ar putea fi limitata in cazul epuizarii fondurilor sau poate fi 

conditionata de atingerea unui plafon din nivelul alocarii sesiunii. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează Apeluri de selecție a 

proiectelor pentru aceastã mãsurã. 

Apelurile de selecţie vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul GAL (varianta detaliată); 

• la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată); 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată). 

Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 

pregătirea și depunerea acestora. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile din perioada aferentã Apelului de selecţie 

pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă 
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posibilitatea redepunerii acesteia. 

3.3 – Valoarea alocată. 

Alocarea pe sesiune: Suma totală disponibilă pentru Măsura 7/6B în prezenta sesiune din anul 

2017 este 1.000.000 Euro. 

3.4 – Puncajul minim pe care trebuie să îl obțină un proiect pentru a putea fi finanțat  

Punctajul minim: Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi 

finanțat prin Măsura 7/6B se stabileste cu aprobarea Adunarii Generale/Consiliului 

Director(AGA/CD) si este de 10 pct. 

 

CAPITOLUL 4 – BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiarii direcți sunt: 

 Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .  

şi 

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) – reprezintã structuri de cooperare cu 

personalitate juridicã, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unitãţile administrativ 

teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau 

regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Adminstraţiei publice locale nr. 

215/2001) 

 

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

 

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

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

şi completările ulterioare. 

Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de 

administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

 

CAPITOLUL 5 – CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA 

SPRIJINULUI 

EG1.Solicitantul trebuie sa se incadreze în  categoria beneficiarilor eligibili 

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

solicitanți. 

 

EG2.Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură 

Se va verifica CF, SF/MJ 
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EG3.Solicitantul se angajează să asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani,  de la ultima plata) - declaratie pe proprie raspundere la depunere 

 

EG4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

Se va verifica CF, SF/MJÎ Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale 

specifice fiecărei categorii de solicitanți pentru implementarea proiectului 

 

EG5.Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană 

aprobată 

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

dezvoltare locală/județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia 

hotararii de aprobare a strategiei. 

 

EG6.Investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL Valea Someșului 

Se vor verifica următoarele documente: 

a) Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT-ului, întocmit conform 

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

prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României și  

 în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care 

fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie 

globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

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

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

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

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

adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este 

suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de 

legalitate) 

 

EG7.Solicitantul prezintă toate avizele și acordurile solicitate prin cererea de finanțare  

Se va verifica lista  documentelor anexa din cererea de finanțare 

 

EG8.Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii 

Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic General  

Expertul verifica dacă: 

• investiția  respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 

reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG: 

sau 
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• în situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va 

depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism 

faza PUZ. 

 

EG9.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

Se verifică mentiunile din constator si indicatorii rezultati din declaratia de dificultate. 

 

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1 – Cheltuieli eligibile  -Acţiuni eligibile 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente 

 Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în 

apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective 

 

  Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie efectuate 

pe teritoriul GAL. 

 

6.2 – Cheltuieli neeligibile 

Acţiuni neeligibile 

Nu sunt eligibile infrastructurile destinate serviciilor sociale, aşa cum sunt definite in 

nomenclatorul serviciilor sociale, anexa la Hotărârea  nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

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

 - costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații 

pomicole; 

- cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 

60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
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• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

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

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

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art.19 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

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

legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 

• 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. 

 

CAPITOLUL 7 – SELECȚIA PROIECTELOR 

 

7.1. Criteriile de selecţie a proiectului 

 

Nr.crt  

Criterii de selectie 
Punctaj 

CS1 Proiect cu impact micro-regional  

 

20 

CS2 Proiectul presupune investiții în producerea și 

utilizarea energiei din resurse regenerabile 

20 

CS 3       Proiecte care deservesc un număr cat mai mare 

de locuitori 

- Proiecte care deservesc  mai mult de 100 

locuitori 

- Proiecte care deservesc mai putin de 100 

locuitori 

Maxim 30 puncte 

 

30 

 

20 

CS 4 Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local 

de afaceri 

10 

CS 5 Solicitantul nu a mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru același tip de investiție  

20 

TOTAL 100 puncte 
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Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte si reprezintă punctajul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

ATENŢIE!  Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât 

la faza de implementare a proiectului, cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care 

cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată sau la verificările efectuate în perioada de 

monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de 

AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina 

beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 

 

 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului 

 

Documentele în baza cărora se va acorda punctajul sunt următoarele: 

 

CS1. Proiecte cu impact micro-regional 

Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat impactul micro-regional real şi descris, 

necesitatea şi specificitatea proiectului la nivel micro-regional şi cum contribuie la dezvoltarea 

pe termen mediu şi lung. 

 

CS2. Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile.Se 

verifică dacă în MJ/SF/DALI este investitie in acest sens. 

 

CS3.  Proiecte care deservesc un număr cat mai mare de locuitori. Se verifică în 

MJ/SF/DALI. 

 

CS4. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri. Se verifică dacă în 

MJ/SF/DALI este specificat impactul asupra dezvoltarii mediului de afaceri. 

CS5.  Solicitantul nu a mai primit anterior sprijin comunitar pentru același tip de investiție  

Documente de verificat: Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă din 

fonduri europene; de verificat dacã solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru o investiţie 

similară sau nu are în derulare un proiect cu investiţie similară. 

 

Se acordã punctaj numai dacã nu a mai fost finanţatã o investiţie similarã în aceeaşi localitate (în 

cazul în care o comunã aplicã pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiţie 

similarã pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenţa 

sa, aceastã comunã nu primeşte punctaj;  în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj numai dacã 

niciuna dintre comunele în care se realizeazã investiţia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar 

anterior pentru investiţii similare). 
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile. 

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 

 

În cadrul Mãsurii 7/6B, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a 

proiectului, departajarea acestora se va face în funcţie de urmãtoarele prioritãţi : 

a) investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri 

b) solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil din partea GAL Valea 

Somesului. 

 

7.2. Procedura de evaluare şi selecţie 

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan 

local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura transparența 

procesului de selecție. Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun 

proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Potenţialul beneficiar depune 

proiectul la secretariatul GAL sub formă de Cerere de Finanţare si anexe. 

Evaluarea proiectelor depuse la GAL 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL care au atribuții de evaluare,verifică 

conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea 

criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din SDL, 

coroborate cu prevederile Ghidului Solicitantului și Manualului de procedură pentru 

implementarea măsurii respective. GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la 

îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Angajații GAL 

implicați în procesul de evaluare a proiectelor pot realiza vizita pe teren în vederea verificării 

eligibilității, iar în acest scop vor completa Fișa de verificare pe teren. GAL are obligaţia de a 

specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte. 

Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, 

respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 angajați. Toate fișele de verificare vor fi semnate 

numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de 

consultanță sau suport tehnic extern. 

Selecţia proiectelor se va face de către un Comitet de Selecție alcătuit din 7 membri  (5 

reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și 2 reprezentanți ai sectorului public, cu respectarea 

procentului de minim 65% reprezentanți ai sectorului privat și civil.)  Pentru fiecare membru se 

desemnează un supleant. Componenţa nominală a comitetului de selecţie a fost  stabilita în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. În situaţia în care o persoană selectată în Comitet nu 

poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, ea are obligaţia de a 

notifica acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre supleanţii din 

aceeaşi categorie.  

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor,este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii 
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Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar 

reprezentanții organizațiilor din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor. 

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de 

Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut 

pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție va fi publicat pe pagina de web a GAL. În 

baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost 

notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost 

selectate pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a 

Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de 

cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Comisia de Soluționare a Contestațiilor este 

formată din trei membrii: doi reprezentanți ai sectoarelor privat și civil și un reprezentant 

al sectorului public, cu respectarea procentului de minim 65% reprezentanți ai sectoarelor 

privat și civil. Comisia de Soluționare a Contestațiilor a fost stabilita in cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală. Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor vor respecta regulile 

conflictului de interes, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. În 

urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un 

Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului 

de Selecție al GAL. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații. În baza 

Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de selecție final. În Raportul 

de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării 

contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va înștiința 

solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 

„Procedurii de evaluare şi selecţie” a GAL Valea Someșului, afişată pe site-ul www. 

galvaleasomesului.ro  şi la sediul GAL. 

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 10 pct. 

 

CAPITOLUL 8 – VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  

Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% pentru operațiuni 

generatoare de venit cu utilitate publică și operațiuni negeneratoare de venit, și nu va depăsi valoarea de 

50.000 euro/proiect. 

CAPITOLUL 9 – COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI 

CERERII DE FINANȚARE 

9.1. Modalitatea de completare a cererii de finanțare: 

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
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standard, postat pe site-ul www.galvaleasomesului.ro  la momentul lansării sesiunii. 

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor 

suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de 

Finanţare pe motiv de neconformitate.  

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

de Finanţare completate de mână. 

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de 

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care 

vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din 

implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor măsurii. 

 

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

Nr. crt. Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la..... până 

la.....) 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanțare. 

Dosarul Cererii de finanțare va fi paginat, în ordine de la 1 la n, unde „n” este numărul total al 

paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. 

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare 

aparține solicitantului. 

 

Atenţie ! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

 

Atenţie ! 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 şi completările ulterioare, ale 

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

Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale 

H.G. nr. 226/2015. 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în 

Cererea de finanţare.  

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a 

solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu 

depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci 

când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se 

recuperează la ultima tranşă de plată. 

La întocmirea cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb EURO-RON publicat pe 

pagina web a Băncii Central Europene (www.ecb.int ), la secțiunea: http: 

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html - valabil la data întocmirii cererii de 

finanţare. 

9.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare: 

Dosarul Cererii de Finanţare ce cuprinde Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate 

(anexe) va fi depus la sediul GAL unde va fi înregistrat cu numãr/data/ora depunerii acestora.  

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

standard, postat pe site-ul www.galvaleasomesului.ro  la momentul lansării sesiunii. 

 

Atenţie ! Dosarul Cererii de Finanţare 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. Piesele desenate care depăşesc 

formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format.pdf, la care se va adaugă declaraţia 

proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. 

 

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit, în 3 exemplare, la care se vor 

ataşa şi  3 CD-uri cu copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare şi forma 

electronică a Cererii de finanţare. 

 

Solicitantul trebuie sã se asigure cã rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii 

de finanţare în afara celor 3 exemplare pe care le depune. 

 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, 

bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile trebuie sa conțină menţiunea „Conform 

cu originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. 

 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://www.galvaleasomesului.ro/
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Important! Va fi atașatã o copie electronicã (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ 

documentaţiei  de avizare pentru lucrări de intervenţii, ca şi a tuturor documentelor atașate 

Cererii de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conform listei documentelor 

(secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea se va efectua după finalizarea 

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

rezoluţie de scanare minim de 200 dpi. în fișiere format PDF. 

 

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

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

fișier nu trebuie sã fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui 

director de pe CD nu trebuie sã fie mai mare de 128 de caractere. 

 

IMPORTANT 

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

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

normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, prin alegerea din  pagina 1 a cererii de 

finanțare. 

 

9.3. Verificarea dosarului cererii de finanțare: 

 

a) Verificarea conformităţii cererii de finanţare 

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

de verificare a conformității”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

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

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu 

ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  

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

verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului. Aceeaşi 
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Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

b) Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare  

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate; 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

- verificarea documentelor anexate. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.  

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de Finanţare este declarată eligibilă; 

 Cererea de Finanţare estedeclarată neeligibilă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

ATENŢIE!  Asociaţia GAL Valea Somesului îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau 

informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se 

constată că este necesar. 

c) Selecţia proiectelor 

Asociaţia GAL Valea Somesului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de 

sistemul de punctaj stabilit, va întocmi și va publica  Raportul de Selecţie, care va cuprinde 

proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, 

numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie. Solicitanţii, după consultarea Raportului de Selecţie au posibilitatea de a depune 

contestaţii. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL  a 

Raportului de Selecție . 
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Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul GAL, care va 

avea o componenţă diferită de cea a Comitetului de Selecție a proiectelor.  Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor este formată din trei membrii: doi reprezentanți ai 

sectoarelor privat și civil și un reprezentant al sectorului public, cu respectarea 

procentului de minim 65% reprezentanți ai sectoarelor privat și civil. 

Termenul de instrumentare a contestaţiilor depuse este de maxim 5 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, şi poate fi prelungit cu înca maxim 5 

zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse 

pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este 

mare. 

Procedura de evaluare și selecție a Asociației GAL Valea Someșului este publicată 

pe site-ul www.galvaleasomesului.ro.  

După finalizarea etapelor de verificare a conformităţii, eligibilităţii si publicarea 

Raportului final de selecţie de către GAL, proiectele eligibile selectate vor fi depuse la 

Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR), în funcție de localizarea 

investiției. Aici vor fi efectuate verificarea conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor 

depuse, iar proiectele care vor trece de aceste două etape vor intra în faza de contractare cu 

AFIR. 

 

ATENTIE!!! 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezenţi atât solicitantul, cât şi un 

reprezentant al Asociaţiei GAL VALEA SOMEȘULUI. În cazul în care solicitantul doreşte, 

îl poate împuternici - prin procură specială, pe reprezentantul GAL VALEA SOMEȘULUI 

să depună proiectul. 

 

CAPITOLUL 10 – CONTRACTAREA FONDURILOR 

10.1 Contractarea fondurilor 

După ce s-au încheiat toate etapele de verificare a Cererii de Finanţare, inclusiv 

Verificarea pe teren pentru proiectele de investiţii, Centrul Regional  pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 6 Nord Vest Satu Mare va notifica solicitantul şi GAL  privind decizia 

de finanţare, iar în termen de 15 zile de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se 

prezinte la sediul CRFIR 6 Nord Vest Satu Mare, în vederea semnarii Contractului de 

Finanţare.  

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul stabilit în Notificare şi nici nu 

anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat la sprijinul financiar nerambursabil . 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Se vor folosi formularele cadru de Contracte de Finanţare valabile pentru măsurile în 

care se încadrează proiectele. 

Cursul de schimb utilizat se stabileste astfel: 

-pentru masurile pentru care regulamentele europene nu prevad plati anuale de 

sprijin este cursul euro-lei de la data de 1 ianuarie a anului in care a fost luata decizia de 

acordare a finantarii, respectiv anul semnarii contractului de finantare, publicat pe pagina 

web a Bancii Central Europene http://www.ecb.int/index.html 

Pe tot parcursul derularii Contractelor/Deciziilor de finantare, AFIR poate discune 

reverificarea proiectului daca este semnalata o neregula asupra aplicarii procedurii de 

evaluare, contractare si implementare ce ridica suspiciuni de frauda.In cazul in care se 

constata ca s-a produs o neregula in aceste etape de evaluare si derulare a 

Contractului/Deciziei de finantare, AFIR poate dispune incetarea valabilitatii 

angajamentului legal printr-o notificare scrisa din partea AFIR, adresata beneficiarului, fara 

nici o alta formalitate si fara interventia  instantei judecatoresti 

Pe durata de valabilitate(si monitorizare, in cazul proiectelor de investitii/cu sprijin 

forfetar)a contractului de finantare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau 

informatie in masura sa ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 

aferenti proiectului  

 

10.2 Obiectul, durata şi modificarea contractului de finanţare:  

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru 

punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda 

finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele 

acestuia. 

 

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

este cazul, experții AFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a solicitantului 

privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L). 

Expertul AFIR poate solicitã informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

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

 

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este 

cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a 

finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii 

Central Europene http://www.ecb.int/index.html. 

 

http://www.ecb.int/index.html
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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. 

 

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

care prevăd investiții cu construcții montaj.  

 

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

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

contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.  

 

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

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

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

 

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

beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate 

din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:  

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

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

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

unei întreprinderi sau unui organism public;  

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

determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia; 

 

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

realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare. 

 

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și 

completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru 

solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect 

angajamentele asumate pe propria răspundere. 
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În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor finanțate prin GAL, CRFIR are obligația de a 

transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente 

Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect 

din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.  

 

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

Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, 

exemplar copie, în format electronic (CD). 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare: 

 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 

funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie 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 Autorităţii 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 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 săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în 

vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ 

incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate 

ATENŢIE ! Pe tot parcusul derulării Contractelor de finanțare, AFIR poate dispune 

reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, 

contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a 

produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, 

AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din 

partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 
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înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată 

beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti. 

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 Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

 

10.3 Încetarea contractului de finanțare: 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

neîndeplinirea de către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare 

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

Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe în implementare, se va demara 

procedura de încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar 

nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate plăți).  

 

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise 

din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va 

restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului. 

 

CAPITOLUL 11 – AVANSURILE 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul 

Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR. 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
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societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului.  

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

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

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

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

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

 

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

o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

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

egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 

suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene 

şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

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

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

ultima tranșă de plată. 

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

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

înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea 

Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie 

Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la 

prelungire. 

 

CAPITOLUL 12 – ACHIZIȚIILE 

In functie de tipul de beneficiar (publici/privaţi) conform fisei masurii in care se 

incadreaza proiectul beneficiarii vor aplica fie legislatia de achizitii publice, precum si 

Manualul de achizitii publice si Instructiunile de achizitii pentru beneficiari  publici, fie 

Manualul operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2014-2020 si 

Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati, in conformitate cu cerintele Autoritatii 

Contractante 

Nerespectarea de catre beneficiari FEADR a instructiunilor privind achizitiile 

publice/private-anexa la contractul de finantare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente 

achizitiei de servicii, lucrari sau bunuri. 

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice. 

În contextul derulării achiziţiilor publice, conflictul de interese se definește prin: 
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A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare și ofertanţi: Acționariatul 

beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii în structurile 

de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administraţie etc) și 

membrii comisiilor de evaluare: 

 a. deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;  

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi;  

c. sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus. 

 

B. Conflictul de interese între ofertanţi: 

Acţionariatul ofertanţilor (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali, membrii în structurile 

de conducere ale beneficiarului (consilii de administraţie etc): 

 a. Deţin pachetul majoritar de acţiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziţie 

(OUG 66/2011); 

 b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanţi legali, administratori, membri ai 

consiliilor de administraţie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;  

c. Sunt în relaţie de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situaţiile de mai sus.  

 

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

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, 

lucrări sau bunuri. 

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

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

completările ulterioare. 

 

 

Atenţie! Solicitanţii care vor derula procedura de achiziţii servicii, înainte de semnarea 

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

Manualul de achiziţii postat pe pagina de internet AFIR. 

 

CAPITOLUL 13 – TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 

CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE 

PLATĂ 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va 

atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.  Beneficiarii au obligația de a depune la 

GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de 

finanțare. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 
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226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului 

Cererii de Plată. Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport 

de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După 

verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a 

conformității DCP emisă de către GAL,  la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în 

funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative 

prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina 

de internet a AFIR www.afir.madr.ro.    

 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

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

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL in original -1 exemplar pe 

suport de hartie la care se ataseaza pe suport magnetic(copie-1 exemplar) documentele 

intocmite de beneficiar. Dupa verificarea de catre GAL, beneficiarul depune documentatia 

insotita de Fisa de verificare a conformitatii DCP emisa de catre GAL, la structurile 

teritoriale ale AFIR(OJFIR/CRFIR-in functie de tipul de proiect). 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ.(anexa la Contractul de finantare) care se regasesc pe 

pagina de internet AFIR www.afir.madr.ro 

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată 

este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.  

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 

financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a 

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

 

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea 

plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la 

sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

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. 

 

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în 

perioada de execuție a Contractului de finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei 

de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite 

o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.  

 

http://www.afir.info/
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În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor 

legale în vigoare beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor 

Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 

 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de 

la data înregistrării cererii de plată conforme. 

 

CAPITOLUL 14 – MONITORIZAREA PROIECTULUI 

GAL va indica perioada de monitorizare a proiectului și obligațiile beneficiarului privind 

investiția pentru care a primit sprijin.(Conform manual procedură). 

 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 

LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate 

pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăti.  

 

Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce 

privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare 

proiect).  

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția 

Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării 

proiectului. 

CAPITOLUL 15. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

15.1 Documente necesare : 

A) La depunerea Cererii de finanatre 

 Documentele necesare trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare, 

termenul de valabilitate a acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 

1.1Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele specifice 

fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Sau 

1.2  Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții și/sau montaj. 

Acest document se va întocmi de catre toți solicitanții pentru proiectele care nu prevăd lucrări de 

construcții-montaj. 
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2.Certificatul de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile 

Legii 50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții.  

3.1 Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, întocmit conform 

legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, 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:  

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor 

la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu 

respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă 

controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei 

de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate),  

Sau 

3.3 Avizul administratorului terenului aparținand domeniului public, altul decat cel 

administrat de primărie, daca este cazul. 

4.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/Hotararea Adunării Generale pentru 

implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

- Necesitatea,  oportunitatea  și potențialul economic al investiției; 

- Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele locale pentru perioada de realizare a 

investiției în cazul obținerii finanțării; 

- Angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

- Angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o 

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

- Caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, 

capacități, etc.); 

- Nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relația cu 

GAL / AFIR în derularea proiectului; 

- Numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi; 

- Agenți economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul) 

- Angajamentul de cofinantare daca este cazul. 

 

            5.1Certificatul de înregistrare fiscală  

            5.2 Încheierea privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, rămasă 

definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor,  
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           5.3 Actul de înființare și statutul 

           6.Avizul de conformitate al Operatorului Regional/ local 

7.1Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care 

vizează înfiinţarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă 

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

extinderii infrastructurii apă /apă uzată. 

           7.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi 

apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația 

în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este 

suspendată. 

           7.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că 

beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, 

dacă este cazul. 

8.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) 

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiţie, lista 

cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru 

solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începand cu anul 2007  

pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

10.Extrasul din strategie din care să rezulte că investiția este în corelare cu orice 

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

investiții precum și copia hotararii de aprobare a strategiei. 

11.Copie Document identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

12. 1Notificare privind conformitatea cu condițiile de igienă și sănătate publică 

Sau 

12.2Notificare că  investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 

publică, dacă este cazul. 

13. Lista agenților economici deserviți de proiect care va conține denumirea, adresa, activitatea, 

codul proiectului, valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată și a 

instituțiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect. 
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14. Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul 

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

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

veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

 

B.  Documente necesare in vederea contractarii fondurilor: 

Documente care sa ateste ca solicitantul a depus documentatia la ANPM. 

Certificate fiscale  de la ANAF si primarie 

Certificat de cazier judiciar 

Document emis de banca cu datele de identificare. 

Proiectul tehnic daca este cazul 

Copie CI reprezentant legal 

Dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR daca este cazul 

Dovada cofinantarii (extras de cont) pentru proiectele generatoare de venit daca este cazul. 

Orice documente solicitat de AFIR prin notificarea beneficiarului privind contractarea. 

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

de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

15.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul www.galvaleasomesului.ro şi www.afir.info: 

Dosarul CERERII DE FINANŢARE:  

Pe site-ul GAL gãsiţi urmãtoarele documente: 

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare  

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ beneficiarii publici  

Anexa 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu  

Anexa 5 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului  

Anexa 6 – Model Declarație pe  propria rãspundere  cu patrimoniu  

Anexa 7 – Model Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

 

Dosarul CERERII DE PLATĂ:  

Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului); link 

www.afir.info  

Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care 

declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc); link www.afir.info 

http://www.taraoasului.ro/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede 

perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată); link www.afir.info  

Declaraţii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse și neprevăzute); link www.afir.info 

Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare); link 

www.afir.info  

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor 

criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate 

în Cererea de Finanţare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face 

obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă); link www.afir.info 

 

De asemenea, pe pagina de internet a GAL-ului, www.galvaleasomesului.ro, puteţi consulta şi 

descărca:  

✓ Fişa Măsurii M 7/6B Dezvoltarea satelor  

 

15.3. Anexe la Ghidul Solicitantului: 

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare  

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii  

Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ beneficiarii publici 

Anexa 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu 

Anexa 5 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului  

Anexa 6 – Model Declarație pe  propria raspundere 

Anexa 7 – Model Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR  

 

15.4 GAL VALEA SOMESULUI  în sprijinul dumneavoastră : 

 

Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Valea Somesului pot fi consultate și 

descărcate direct de pe pagina de internet a GAL, sau pot fi solicitate de la sediul GAL. 

 

GAL Valea Somesului vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10.00-18.00 pentru a 

vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și 

pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse 

prin intermediul SDL.    

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.taraoasului.ro/

