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1.1 Definitii 

 Beneficiar – persoană juridică care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un  

contract de finanţare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

 Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul   

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în 

vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

 Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a  

persoanei juridice care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea 

realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, 

valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia 

financiară, fie din venituri provenite din sponsorizări, donaţii şi legate7 etc. dovedite în condiţiile 

legii. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care 

potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar 

îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar;   

 Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de  

investiţie prin FEADR; aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului 

României;  

 Drept de proprietate – dreptul unei persoane de a se bucura şi dispune de un bun fizic în  

mod exclusiv şi absolut, concretizat prin contract de vânzare cumpărare, extras de carte funciară, 

titlu de proprietate sau orice alt act juridic care atestă proprietatea bunului conform legislaţiei în 

vigoare;   

 Derulare  proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de  

la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului ; 

 Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul solicitantului, Cererea  

de finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;  

 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare  

este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea 

proiectului, în vederea contractării;  

 Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 

măsurii,  

aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi 

tipul sprijinului;  

 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor  

criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 

322e) şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale 

şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de APDRP;  

 Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care   
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se realizează pe amplasamente noi, sau pentru construcţiile existente cărora li se schimbă 

destinaţia, sau pentru construcţii aparţinând unităţilor cărora li s-au retras autorizaţiile de 

funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială;  

 Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor  

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile;  

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României  

 IMM – Întreprinderi mici și mijlocii (conf. L 346/2004): acele întreprinderi care îndeplinesc  

cumulativ următoarele condiții:  

a) Au un nr. mediu anual de salariați mai mic de 250;  

b) Realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau  

dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații 

financiare aprobate.  

 IMM nou înfiinţat (start-up) – micro-întreprindere care este  înfiinţată în anul depunerii  

cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar 

nu mai mult de 3 ani fiscali;  

 IMM în dificultate - în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat 

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. Potrivit acestor reglementări 

„întreprindere în dificultate” este:  

a) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din  

capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;  

b) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi   

supusă unei proceduri de insolvenţă.   

Chiar în cazul în care nici una din condiţiile a) sau b) nu este îndeplinită, o întreprindere este 

considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în 

scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar.  

 Implementare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR  

de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată ; 

 Modernizarea – cuprinde lucrările de modernizare a infrastructurii existente de  

telecomunicații, în întregime sau parțial inadecvată, insuficientă (calitate/capacitate/siguranță 

scăzută, acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor de 

broadband către populație.  

 Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune cererea de finanţare şi în  

cazul în care cererea de finanţare va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie 

să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;  

 PNDR 2014 - 2020 - reprezintă documentul programatic, în sensul art.  

6 din regulament, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se 

aprobă de Comisia Europeană prin decizie; 

 Proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute  

în fişa tehnică a măsurii/submăsurii/schema de ajutor de stat/schema de minimis conform 

criteriilor aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului; 
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 Registrul debitorilor - reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul  

AFIR, permanent actualizată, care asigură evidenţa clară a tuturor debitelor financiare 

înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, 

respectiv recuperare, modificare, anulare; 

 Schemă de ajutor de stat/ajutor exceptat - seturi de măsuri/submăsuri aferente  

proiectelor depuse în cadrul programului care cad sub incidenţa aplicării art. 107 - 109 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

 schema de minimis - include măsurile/submăsurile aferente proiectelor depuse în cadrul  

programului ale căror cheltuieli publice sunt limitate la un nivel care nu distorsionează concurenţa 

şi/sau comerţul cu statele membre şi care cad sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 

al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

 Spațiul rural – totalitatea comunelor ca unităţi administrativ–teritoriale, împreună cu  

satele componente;    

 Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii,  

lucrări care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual şi care pot fi 

decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică şi 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;  

 Broadband - gradul de conectare în reţea pe care îl folosim şi, implicit, cantitatea de 

informaţii la care avem acces la un moment dat, indiferent de mediul de transmisie (cablu, unde 

radio, fibră optică) sau de viteza pe care i-o atribuim;  

 Viteza de transfer - pragul pentru delimitarea conexiunilor în bandă largă de cele de  

bandă îngustă;  

 Conexiunea în bandă largă - acel tip de comunicaţii electronice care, prin intermediul unei  

multitudini de soluţii tehnologice disponibile, asigură accesul permanent la internet, cu o viteză 

de transfer de minimum  30MB. 

 Furnizarea unei rețele de comunicaţii electronice – instalarea, operarea, controlul sau  

punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice, 

 Instalarea unei reţele de comunicaţii electronice – realizarea, în mod direct sau utilizând  

serviciile unui terţ, a unei reţele de comunicaţii electronice până în momentul aducerii acesteia în 

stare de funcţionare, în scopul operării, controlului ori punerii la dispoziţie a acesteia; 

 Operarea unei reţele de comunicații electronice – configurarea echipamentelor reţelei,  

precum şi monitorizarea funcţionării, diagnosticarea şi întreţinerea unei reţele de comunicaţii 

electronice; 



 

PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin 
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

        EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 

                                                       

 

Autoritate contractantă: 
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

 

Proiect finanțat 
prin LEADER 

 

 

6 
 

  Controlul unei reţele de comunicaţii electronice – monitorizarea, supravegherea sau  

verificarea accesului fizic la reţea şi al comunicaţiilor în reţea, precum şi managementul 

informaţiilor transmise în reţea;  

 Punerea la dispoziție a unei reţele de comunicaţii electronice – acordarea către un terţ a  

accesului neexclusiv la reţea, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice prin 

intermediul acesteia.  

1.2 Abrevieri 

 MSI – Ministerul pentru Societatea Informațională ; 

 ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ; 

 INSCC – Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații  ; 

 MADR - DGDR AM PNDR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală  

Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

 AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

 CRFIR-Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 OJFIR – Oficiul Județean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

 FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 GAL TH – Asociatia PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

 SDL - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020: Inovare și Tradiție ASOCIAȚIA  

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR. 

 

CAPITOLUL II PREVEDERI GENERALE 
 

2.1 Baza legală europeană 

 Tratatul  privind Aderarea Republicii Bulgaria si a României  la Uniunea Europeana  

ratificat  prin Legea nr.157/2005 

 Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17  

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor 

dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului  si completarile ulterioare ; 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  

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

(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea  

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  
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finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor 

(CE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a  

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 

de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de  

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a  

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, 

garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de  

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, 

verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparență, cu 

modificările ulterioare; 

 Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a  

Programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru  

Dezvoltare Rurală, cu modificările ulterioare. 

 REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL  

CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis 

și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu 

privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 

privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii. 

 RECOMANDAREA COMISIEI 2014/710/UE din 9 octombrie 2014 privind pieţele  

relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul 

unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii 

electronice. 

 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de  

instituire a Organismului autoritatilor europene de reglementare în domeniul comunicatiilor 

electronice (OAREC) si a Oficiului. 

 Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a  

Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de 

comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la 

infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea 

retelelor si serviciilor de comunicatii electronice 
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 Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a  

Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si 

serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale însarcinate sa asigure 

aplicarea legislatiei în materie de protectie a consumatorului. 

 Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind  

roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Uniunii 

 Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind  

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 RECOMANDAREA COMISIEI 2007/879/CE din 17 decembrie 2007 privind pie?ele  

relevante de produse și de servicii din sectorul comunica?iilor electronice care pot face obiectul 

unei reglementari ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European ?i a 

Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru re?elele ?i serviciile de comunica?ii 

electronice. 

 REGULAMENTUL (CE) nr.717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 27  

iunie 2007 privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Comunitatii si de 

modificare a Directivei 2002/21/CE. 

 

2.2 Baza legală națională 

 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de  

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării rețelelor de comunicații electronice; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și  

sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea  

şifuncţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a  

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de 

la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin Legea nr. 56/2016; 

 

 

 

 OUG 111/2011 privind comunicațiile publice cu modificările și completările aduse prin  

Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;  
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 Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a  

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru 

România 2020; 

 HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

 Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 862/21.07.2015 pentru  

aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare pentru Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 963/R din 30.06.2016 privind  

aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale; 

 Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) al Romaniei aprobat prin  

Decizia Comisiei nr.CE  3508/2015 cu modificarile si completările ulterioare; 

 Decizia nr. 987/2012 a președintelui ANCOM privind regimul de autorizare general  

pentru furnizarea rețelelor si serviciilor de comunicații electronice; 

 

2.3. Alte reglementari tehnice. 

 Strategia de dezvoltare locală 2014-2020: Inovare și Tradiție Asociația Parteneriat GAL  

ȚINUTUL HAIDUCILOR. 

 Ghidul de implementare Sub-măsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea actiunilor în  

cadrul strategiei  de dezvoltare locală, versiunea 02; 

 Manual de Procedură de procedura pentru implementarea Masurii 19,, Sprijin pentru  

dezvoltare locală LEADER,, Sub- masura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul 

strategiei  de dezvoltare locală,, versiunea 04. 

 Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și INSCC pentru asigurarea  

suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de 

finanțare a investițiilor pentru construirea/modernizarea infrastructurii de broadband cu 

finanțare prin PNDR 2014-2020 prin Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” 

 

  
  

       

 

 

 

 

2.4 Prevederi generale ale  masurii“Infrastructură broadband” 
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Măsura finanțează costurile creerii infrastructurii de tip broadband și creează condițiile 

prealabile pentru reducerea "decalajului digital" dintre zonele rurale și cele urbane. Ea crește 

atractivitatea zonelor rurale pentru generațiile tinere, care pot opta pentru a locui la țară și a 

desfășura, prin intermediul internetului, activități economice de acasă. 

Un avantaj suplimentar al implementării măsurii ține de posibilitatea conectării la internet 

de mare viteză a unor comunități rurale cu potențial turistic bine dezvoltat – ceea ce permite 

imaginarea în viitor a unor facilități virtuale pentru dezvoltarea turismului la destinație (de 

exemplu, streaming în timp real).  

Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând zonele albe fără infrastructură broadband). 

Măsura contribuie, în acest mod, la soluționarea problemelor P13 şi P14, prin eliminarea sau  

reducerea unora dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la secțiunea “Teritoriu” - 

respectiv: 

 Disparitățile de dezvoltare între comunele periferice și cele aflate pe principalele axe de 

comunicație; 

 Existența unor zone încă neconectate la infrastructură IT&C de tip broadband; 

Măsura contribuie, în acest mod, la atingerea obiectivelor O13 şi O14 din Strategia de 

dezvoltare locală: 

-Acoperire cu infrastructură broadband în zona rurală 

-Grupuri și comunități vulnerabile sprijinite adecvat 

 

2.5 Obiectivele masurii  “Infrastructură broadband” si cotribuția masurii la prioritățile strategiei 

de dezvoltare locală 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale  

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii:  

o Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale; 

o Creșterea accesului populației rurale la servicii de comunicații în bandă largă. 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele 

rurale; 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a  

calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovar 

 

2.6 Valoarea adăugată a măsurii 

În conformitate cu cele precizate în PNDR măsura creează valoare prin 

Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-valoare pentru  

teritoriu, creând premisele pentru o dezvoltare incluzivă. Ea permite depăşirea barierelor digitale, 

permite conectarea zonelor rurale periferice la fluxurile informaţionale şi crează oportunităţi 
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pentru populaţia locală (de învăţare, de ocupare, de acces la servicii publice online etc.) Ca atare, 

măsura “Infrastructură broadband” este extrem de relevantă pentru Strategia de dezvoltare 

locală, fiind o măsură suport pentru grupurile vulnerabile care nu pot beneficia în mod adecvat de 

impactul pozitiv al celorlalte măsuri ale strategiei 

 

2.7 Indicatori:  

 Populație netă care beneficiază de servicii TIC: minim 500 de locuitori ai GAL Ţinutul 

Haiducilor 

 Numar gospodarii din spațiul rural - 100 

 
 
 

CAPITOLUL III  DEPUNEREA PROIECTELOR  
 

3.1 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

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

 Se   organizează sesiuni de depunere a proiectelor cu perioada limitata in timp   

în functie de gradul de absorbție al fondurilor alocate. 

 Perioada de  depunere a proiectelor  este intervalul de timp cuprins între data lansarii 

apelului de selectie si data limită de depunere a proiectelor prevazută în Apelul de selectie 

 

Depunere a Cererii de finantare si a documentelor anexate  se va face in intervalul cuprins intre 
data lansarii apelului de selectei si data limita de depunere a proiectelor conform apelului de 
selectie. 

 

 Solicitantii  eligibili pot depune cereriile de finanțare si documentația aferenta in intervalul 

menționat mai sus  înaintea datei-limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a 

apelului de propuneri de proiecte, în  zilelele  de luni –vineri  intre orele 10-14. 

 Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus, în format lectric pe pe suport de hârtie, de  

solicitanți la sediul Asociatiei PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR situat in orasul Beclean, 

Zona de Agrement Figa nr.22,  în original – 1 exemplar şi în copie-1 exemplar , 2 CD-uri care 

cuprind scan-ul dosarului complet al Cererii de Finantare .  

 Dosarul Cereii de Finantare  va fi însoțit de o adresă de înaintare (conform Anexei 2), care  

să cuprindă datele de identificare ale solicitantului şi reprezentantului legal/împuternicit, titlul 

proiectului pentru care se depune  cererea de finanțare.  

 Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul Asociatiei PARTENERIAT GAL 

TINUTUL HAIDUCILOR  în perioada 12.02.2018- 14.05.2018, în intervalul de luni –vineri intre 

orele 10-14. 

 

3.2  Alocarea disponibilă pe sesiune 
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Alocarea pe sesiune este de 100.000 euro. 
 
3.3 Punctajul minim  
Punctajul minim stabilit este de 30 puncte 
 

3.4 Durata de implementare a proiectului  

Durata maximă de implementare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de propuneri de 
proiecte este de 24 luni. 

 
CAPITOLUL IV- BENEFICIARI ELIGIBILI 

 
4.1 Beneficiarii eligibili/beneficiari directi : 

 Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii  

(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în 

în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

 GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun  

proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice. 

 Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice. 

ADI = Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare 

APL = Autorităti Publice Locale 

IMPORTANT!  Dovada încadrării  în categoria de IMM se  face  în  baza Declarației privind 

încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii și, după caz, în baza 

Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele 

Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare anexa 3. 

Atentie !!! 

In conformitate cu prevederile H.G. 226 din  2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului  

general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, următoarele categorii 

de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii 

derulate prin PNDR 2014 - 2020, cu respectarea următoarelor condiţii, după caz: 

    a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, 

înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care 

achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea 

contractelor de finanţare; 

    b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de 

finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private şi/sau proiectul tehnic la data semnării 

contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul 

sesiunii continue a anului următor. 

 Solicitanții sprijinului financiar alocat prin această măsură, care urmează să activeze în  
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domeniul de activitate TIC au obligația să notifice Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare. 

4.2 Beneficiari indirecti – comunitatile locale din localitatile considerate zone albe. 
 

CAPITOLUL V CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

 EG 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibilii 

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband, beneficiarii eligibili 

sunt:  

- operatori economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)  

conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în 

domeniul TIC; 

- GAL -în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte,  

atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice. 

- Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specific. 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare 

corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 

 

EG 2. Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii 

din SDL.  

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband sunt eligibile actiuni 
privind: 

a)Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix ; 

b)Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale; 

In detaliu  ambele tipuri de actiunii sun prezentate in cap.VI pct.6.1- Actiuni eligibile  din prezentul 

ghid. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la 

punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 

- finanțarea sistemelor de software necesare;  

- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și 

routere, puncte de prezență etc. 

Se verifică: 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform 

legislaţiei în vigoare  
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-Certificatul de Urbanism, după caz 
 
-Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor care vizează investiții în infrastructura de broadband 

 

 

EG 3. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi 

 In acest sens documentatia anexată Cererii de finantare trebuie să conțină: 

- Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau un document 
echivalent specific fiecărei categorii de solicitant cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la 
data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 
etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. 

 

EG 4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența 

cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective 

în proiect. 

- Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau un 

document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant menționată la EG 3. 

-  Precontractul privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR 

secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea 

sprijinului 

- Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de  
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.; 

Expertul verifică : 

- secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune  

proiectul de investiții.  
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EG 5. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent 

zonelor acoperite de investițíi; 

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

eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG.   

 În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va  

depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism 

faza PUZ.  

 

EG 6. Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor, în zone 

fără acoperire broadband la punct fix. Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor 

Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR 

 In acest sens se va consulta  site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare 

Rurală >> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și site-ul ANCOM: 

http://www.ancom.org.ro/ - secțiunea Consultare >> Observații 

 Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de  

investiții, solicitantul sprijinului financiar  va solicita de la primăriile comunelor de care aparțin 

localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație 

de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 

Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă. 

 Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, 

se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă. 

 In Lista Zonelor Albe sunt localități în care pot să existe anumite rețele de comunicații  

electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de internet la viteze sub 30 Mbps (servicii de 

internet care nu satisfac cerințele Agendei Digitale 2020) sau alte servicii de comunicații 

electronice (de exemplu, retransmisia programelor de televiziune). Aceste rețele ar putea fi 

modernizate astfel încât să devină capabile să asigure servicii de internet la viteze peste 30 Mbps 

prin investiții pentru modernizarea rețelei de comunicații utilizand infrstructura existentă. 

Atentie !!! 

 Pentru eligibilitatea localităților in care se va realiza  investiția,  având în vedere ca Lista  

localităților nedeservite are  caracter evolutiv, recomandăm solicitanților sa solicite la ANCOM 

verificarea acestor localități privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista 

zonelor albe (LZA). 

Documente verificate: 

 Listei Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, la solicitarea AM PNDR 

 Studiul de fezabilitate 

  Adresa din partea primariei din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de 

construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 

http://www.madr.ro/
http://www.ancom.org.ro/
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30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă 

Adresă de la ANCOM privind încadrarea localității unde se realizează investiția, în lista 

zonelor albe (LZA). 

 

EG 7. Solicitanții sprijinului trebuie: să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-up-uri,  

Să desfășoare activitatea în domeniu  (situatie in care vor prezenta 

certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa isi exprime intentia  de a dezvolta 

activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta declaratie pe proprie raspundere  si 

notificarea transmisă la ANCOM). Ceilalți solicitanți(ADI, APL și GAL) trebuie să respecte 

legislația în vigoare și procedurile ANCOM. 

Se va urmării : 

1. Pentru intreprinderi  mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea  

346/2004  care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informatiilor si 

comunicării; 

Documente verificate: 

 documente de înființare/funcționare 
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform  

legislatiei in vigoare; 
  -  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  care  
specifica faptul că  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se solicită finanțare, 
existenta punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In cazul investiţiilor care prevăd construcţia  (amenajare/ modernizare/ extindere) unei  
clădiri, dacă este deschis punct de lucru unde se va amplasa investiţia. Dacă acesta nu este 
inregistrat, se verifică existenţa, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare, dacă 
este cazul Declaratiei pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural pe 
teritoriul  GALTinutul Haiducilor , cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. 
 - Certificatul de inregistrare fiscal; 

- IMM-urile , atât cele existente, cât şi start-up-uri pot desfășoara activitate în domeniu  
(situatie in care vor prezenta certificatul/licenta/autorizatia emisa de ANCOM ) sau pot sa isi 
exprime intentia  de a dezvolta activitate in domeniu (situatie in care vor prezenta declaratie pe 
proprie raspundere  si notificarea transmia la ANCOM). 

 Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în categoria  
IMM  -anexa 3 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind neîncadrarea categoria ,,  
intreprindere în dificultate- anexa 4 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind respectarea regulii de  
cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis-anexa 5 

 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind  asumarea  
sustenabilitatii proiectului; 

 Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește  
dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a 
elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate 
sau în concesiune.  
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 Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 si n‐2, unde n este anul 2016 
(bilant formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente 
anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational 
(rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. 
sau 

 Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor  
care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. 

2. Pentru GAL în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun  
proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice. 

Documente verificate 

 Autorizația GAL  

 certificatul de inregistrare fiscala,  

 Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în  

cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în 

infrastructura de broadband; 

 Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR 

secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea 

sprijinului. 

 

3. Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), Autorităti 

Publice Locale( APL)cu respectarea legislației specifice 

Documente verificate 

 documente de înființare  

Pentru  APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului  

primarului și Hotărârea de validare a consilului local.  

 Pentru ADI- act de infiintare si statutul,  încheiere privind înscrierea în registrul  

asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor  

 Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR 

secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea 

sprijinului 

 certificatul de inregistrare fiscal. 

ATENTIE  

Indiferent de tipul de solicitant, potențial beneficiar al măsurii de broadband, se prezintă 

obligatoriu: 

 Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare 

 Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui  

ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii 
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de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale 

emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru 

situațiia în care solicitanul FEADER este deja autorizat 

Pentru procedura de notificare a se vedea: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf sau www.ancom.org.ro – 
Secțiunea Consultare/observații și precizări. 

 

EG 8. Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare investiției; 

Atentie!!!! 

Documentația tehnico –economică va respecta structura general impusă de HG nr.  

907/2016 si va cuprinde   si prevederile specifice INSC cu privire la sectiunea tehnică  conform 

anexei 2  la Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și INSCC pentru 

asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico-economice aferente 

cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/modernizarea infrastructurii 

de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-2020 prin Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER 

       Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 poate fi accesat la adresa www/afir.info/informatii 

utile/protocoale de colaborare. 

 

 Documentația tehnico –economică va fi insotită obligatoriu  de avizul INSCC, în caz contrar  

cererea este neeligibilă. 

  Se vor depune si  documentele pentru  terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate  

investițiile: 

Pentru rețele: 

-  Acorduri de acces la proprietăți  conform prevederilor legale; 

si, dacă este cazul; 

-Acord/uri de interconectare conform prevederilor legale; 

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții: 

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă 

solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 

construire: 

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune; 

Sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru 

construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 

Documente verificate: 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf
http://www.ancom.org.ro/
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- Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor tehnice 

prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020; 

- Studiu de fezabilitate intocmit in coformitate cu prevederile HG 907/2017 si 

documentația aferentă; 

-  Acorduri de acces la proprietăți si, dacă este cazul; 

- Acord/uri de interconectare; 

- Document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă 

solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 

construire: 

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit 

prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune; 

Sau 

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 

autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru 

construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 

ATENŢIE! În cazul proiectelor de investiţii care prevăd modernizarea se va demonstra că la 

momentul depunerii Cererii de finanţare solicitantul deţine autorizaţiile de funcţionare pentru 

punctul de lucru în care se va implementa proiectul FEADR, prin documentele justificative emise de 

instituţiile avizatoare (de ex: Autorizație generală/ autorizaţie de mediu, Nota de constatare, etc).  

 Pentru investiții noi, beneficiarul va deschide punct de lucru în zona amplasării proiectului. 

Înregistrarea punctului de lucru se va realiza până cel târziu la depunerea ultimei cereri de plată.  

ATENȚIE!  

Declaraţia pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spațiul rural, cu codul CAEN 

al activităţii pentru care solicită finanţare, când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în 

vigoare, dacă este cazul. 

 EG 9. Solicitanții trebuie să prezinte avizele, acordurile si autorizaţiile de mediu , necesare 

investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi 

acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului. 

Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 

evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a 

acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea 

contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a 

documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării 

notificării privind selecţia proiectului. 
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EG 10. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele  

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

  Inainte de semnarea contractului solicitantul va fi notificat de AFIR cu privire la documentele 

care trebuie depuse pentru semnarea contractului. Nedepunerea documentelor solicitate atrage 

neeligibilitatea proiectului. 

 

EG 11 Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin  

care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

 

Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului să 

demonstreze  necesitatea, oportunitatea, potentialul economic si  viabilitatea investiției în 

conformitate intocmit in conformitate   cu prevederile HG 907/2016 privind  din 29 noiembrie 

2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri public.   

  Studiul de fezabilitate  va cuprinde   si prevederile specifice INSC cu privire la sectiunea 

tehnică  conform anexei 2  la Protocolul de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și 

INSCC pentru asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico-economice 

aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/modernizarea infrastructurii 

de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-2020 prin Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER 

 

ATENȚIE! 

 La calculul viabilității vor fi luaţi în considerare, ca posibili abonați ai serviciului  

oferit, pe lângă persoanele fizice din zona de implementare a proiectului și instituțiile publice 

împreună cu agenții economici din zonă, care se vor putea conecta. 

   

ATENȚIE! Investiția se realizează în baza unui Studiu de fezabilitate pentru rețeaua în bandă 

largă, fiind necesar avizul Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (INSCC 

București) pentru componenta tehnică din cadrul SF/MJ.  

 

Atentie!!! 

Avizul INSCC este document obligatoriu de anexat la cererea de finanțare! Atragem atenția 

potențialilor beneficiari asupra timpului necesar obținerii avizului, conform procedurii de 

avizare a INSCC.  

 

 

 EG 12. Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului.  

Cererea de finanțareva fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere prin care 

solicitantul declară faptul că va asigura cofinanțarea investiției care urmează a fi implementată 

(Anexa 6) sau  de Hotărârea Consiliului Local, Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI, si/sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecarei categorii de solicitant. 
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 EG 13. Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure  prin proiect în 

conformitate cu cerințele Agendei Digitale pentru România 2020 este de cel puțin 30 Mbps  care 

este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică). 

Se urmărește asigurarea prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă pentru viteza 

de transfer de cel puțin 30 Mbps  care este o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă . 

 

 EG 14. Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis conform 

prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor Regulamentului 

nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis. 

Conform  art 29 din HG. 226/2015   privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

    (1) Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor cuprinse în 

PNDR 2014 - 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a 

verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei 

întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe 

durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă 

solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în 

anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali. 

    (2) Beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor 

de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014 - 2020 trebuie să respecte regulile de 

cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene şi naţionale în 

vigoare. 

 Verificarea se va efectua in baza Declarației pe proprie raspundere a solicitantului 

privind respectarea regulii de cumul  a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis . 

 

EG 15. In situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de infrastructură fizica  

fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în 

clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau 

susținerii rețelelor publice de comunicații electronice )solicitantul va asigura accesul deschis la 

elementele de infrastructură fizică conform art. 25 din Legea nr. 159/2016. 

 In  cazul în care proiectul selectat va fi unul care presupune instalarea de elemente de  

infrastructură  fizică (canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și 

intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau 

susținerii rețelelor publice de comunicații electronice) vor fi impuse beneficiarului obligații de 

acces la respectivele elemente de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare 

 În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în  
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bandă largă, beneficiarul  sprijinului va oferi acces în condițiile pieței și nediscriminatoriu la 

rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri, tuturor operatorilor interesați să-și 

dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților tehnice disponibile și urmare a unei 

cereri exprese din partea acestora . 

Verificarea se va efectua in baza Declarației pe proprie raspundere a solicitantului privind 

accesul deschis la elementele de infrastructură fizică- anexa7. 

 

EG.16. Solicitantul trebuie sa transmita la ANCOM date si informatii, conform art 40. alin.3 din 

Legea 159/2016. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor 

executa această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM. 

Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 159/2016, furnizorilor de rețele publice de 

comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și autorităților 

administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la implementarea 

proiectelor finanțate din fonduri publice au obligația de a transmite ANCOM, precum și de a 

actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de 

comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe 

care le dețin în proprietate sau în concesiune. 

 Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa această 

obligație se stabilește  de catre ANCOM. 

 Se verifica Declarația peproprie raspundere prin care își asumă obligația de a comunica  

cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de 

comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, 

pe care le dețin în proprietate sau în concesiune 

 

 

CAPITOLUL VI   ACTIUNI /CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

6.1 Acţiuni eligibile  

a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune: 

i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în 

zonele fără acces la internet în bandă largă; 

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 

inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire 

insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband. 

iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea 

asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network). 

b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, 

pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și: 

i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care 

aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone 
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network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces 

local la rețeaua backbone; 

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în 

vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării 

punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la 

punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 

- finanțarea sistemelor de software necesare;  

 

6.2 Acţiuni neeligibile 

Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de 

soft pentru  toate domeniile, cu exceptia celor necesare functionării echipamentelor  pentru 

reteaua de acces la respectiva distribuție, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor 

de broadband. 

 Alte acţiuni decât cele menţionate expres ca fiind eligibile. 

 

6.3 Costuri eligibile 

 În funcție de tipul acțiunii, soluția tehnică și zona acoperită de investiție, costurile  

lucrărilorde inginerie civilă pot reprezenta până la 80% din costurile de construire a infrastructurilor 

broadband. Această măsură implică sprijin financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi 

conducte, microconducte şi guri de vizitare) şi alte elemente de reţea pasive (ca de exemplu turnuri 

de antene, piloni, fibră optică neechipată, cadre de distribuţie, etc).  

Dacă este posibil, o astfel de construcţie trebuie preluată în sinergie cu alte lucrări civile. 

 Costurile aferente realizării reţelei de backhaul pot include: achiziţionarea  

echipamentelor și a lucrărilor pentru punctul de conectare al rețelei de distribuție la o reţea 

magistrală (backbone) și alte costuri unitare necesare conectării (ex. taxă de conectare).  

 Costurile aferente realizării sau modernizării rețelei locale de acces pot include:  

realizarea de PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a 

PLABL, achiziţionarea echipamentelor şi a lucrărilor de instalare şi de amenajare a rețelelor locale. 

 Conform HG 226/2015 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile 

dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

    a) dacă respectă prevederile art. 45 din regulament; 
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    b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi 

autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime 

impuse de PNDR 2014 - 2020; 

    c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, 

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

    d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; 

    e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de 

construcţii-montaj. 

 Conform art. 7 (4) din HG 226/2015, Costurile generale ale proiectului trebuie sa se  

încadreze în maxim a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investitii ăn  achizițiii de bunuri. 

 Costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013,  

ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea 

sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 

activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 

 Conform art. 8 din HG 226/2015Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului  
sunt eligibile dacă:   

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei cu exceptia prezentata la  pct. i- iii;  

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;  

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;  

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi 

e) sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.  

 

 ATENTIE-  prețurile  trebuie sa fie rezonabile!!!! 

 Conform art.8 (3) din HG226/2015, rezonabilitatea preţurilor in  condiţiile art. 48 din  

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 este asigurată, după caz, prin: 

- respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR astfel cum este prevăzută la art.8  

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; 

      -  respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice; 

    -   de respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investiţia de bază, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor cost pentru obiective de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

beneficiarilor publici; 
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 Solicitantul va anexa documentatiei tehnice  Declaratia   prin care va  

indica  sursa de preţuri pentru lucrari semnata si ştampilată. 

 In situatia in care o parte din bunuri/servicii  nu se regasesc in baza de date AFIR  se  

prezinta oferte  conforme. 

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor cerinte minimale; 

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

 

6.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile   

Lista investiţiilor  şi costurilor  neeligibile va respecta  prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 
226 din 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional 
de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat., cu modificările şi completările ulterioare.  
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 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 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;  

 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.  

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de  

Guvern Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.  
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ATENȚIE!  Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât 

partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile cât şi partea de investiţie realizată prin 
cheltuielile neeligibile.   

 
 

CAPITOLUL VII  SELECTIA PROIECTELOR 
7.1 Selectia proiectelor 

 Selectia   proiectelor se va face de către membrii Comitetului  de Selectie   constituit la  

Nivelul  GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

 Comitetul de Selecţie este format din 7 membri ai parteneriatului, din care 2 membri din  

sectorul public, 2 membri din sectorul privat şi 3 membri din sectorul societății civile (ONG). 

Pentru fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

 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 
Comitetului de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea civilă, iar 
organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

 Comitetului de Selectie are ca obligatii principale :   să se asigure  ca proiectul  raspunde  

obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in planul finaciar,  să realizeze  selectia proiectelor, să 
emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar si final  să respecte prevederile OUG 
66/2011, cu modificările si completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese. 
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 
selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 

comitetului respective. 

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea 

Generala GAL: 

 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor principii:  

o Organizarea de sesiuni  cu perioadă limitată in timp pentru depunerea proiectelor ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin Ghidul 

solicitantului: 

o Proiectele implementate în zone marginalizate – ca suport pentru intervenţii ulterioare din 

alte programe de finanţare (de exemplu, POCU) vizând utilizarea internetului pentru 

creşterea nivelului de calificare şi asigurarea accesului la oportunităţi de ocupare pentru 

persoanele din grupuri vulnerabile; 

o Proiectele care, prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării; 

o Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru 

utilizatorul final; 

o Proiecte care, prin investiţia propusă, introduc reţele broadband în sate eligibile în care există 

un potenţial turistic ridicat; 

o Proiectele care, prin investiţia propusă, se implementează în sate eligibile situate pe teritoriul 

mai multor comune de pe teritoriul GAL-ului. 
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 7.2 Criterii de selectie 

Conform Fişei măsurii 7-M7.3.a/6C se vor  vor aplica următorele criterii:   

Nr. 

crt.  CRITERIUL DE SELECŢIE  
PUNCTAJ   

 

Metodologia de verificare  si documentele 

justificative in vederea punctării criteriilor 

de selectie 

1. Proiectele implementate în zone 

marginalizate – ca suport pentru 

intervenţii ulterioare din alte 

programe de finanţare (de 

exemplu, POCU) vizând utilizarea 

internetului pentru creşterea 

nivelului de calificare şi asigurarea 

accesului la oportunităţi de 

ocupare pentru persoanele din 

grupuri vulnerabile 

 

 

 

  20 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se acorda punctaj   daca  satele in care se 
implementează  proiectul   sunt cuprinse  
cuprinsa in  tabelul -Tablel 1. 6: Lista 
localităţilor rurale (unităţi SIRINF) cu zone 
marginalizate, din Judeţul BistrițaNăsăud- 
din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate  
şi al Dezvoltării Umane Locale din România 
documente elaborat de  Banca  Mondială  
publicat -
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Docu
mente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Ma
r2016.pdf. 
 Documente verificate : 
- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
- adeverinta de la primarie cu lista agentilor 
economici a, a institutiilor  sociale și de 
interes public precum si anumarului de 
gospodarii si persoane din zona alba in care 
se implementează proiectul si sunt 
deserviti de proiect 

- Tabelul  1. 6: Lista localităţilor rurale 
(unităţi SIRINF) cu zone marginalizate, 
din Judeţul BistrițaNăsăud (anexa 10 la 
ghidul solicitantului) 
- Lista zonelor albe 
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2. Proiectele care, prin investiţia 

propusă se adresează unui număr 

cât mai mare de gospodării 

- Minim 100 gospodarii 

- 101-150 

- 151-200 

- Peste 200 

25 pct. 

 

 

10 pct. 

15 pct. 

20 pct. 

25 pct. 

Se calculeaza punctajul in functie de 

numarul de gospodarii  estimate a avea 

posibilitatea să se conecteze prin 

proiect conform  Adeverintei de la 

primarie cu lista agentilor economici a, 

a institutiilor  sociale și de interes public 

precum si anumarului de gospodarii si 

persoane din zona alba in care se 

implementează proiectul si sunt 

deserviti de proiect. 

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
- adeverinta de la primarie cu lista agentilor 
economici a, a institutiilor  sociale și de 
interes public precum si anumarului de 
gospodarii si persoane din zona alba in care 
se implementează proiectul si sunt 
deserviti de proiect. 

3. Proiectele a căror soluție tehnică oferă 

cea mai mare viteză de transfer al 

datelor pentru utilizatorul final; 

 

20 pct.  Se  verifica daca  viteza  de transfer 

prevazută in documentatia tehnică este 

mai mare sau egală cu 

 30 Mbps partajat (persoane 

fizice/juridice) 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 

4 Proiecte care, prin investiţia propusă, 

introduc reţele broadband în sate 

eligibile  în care există un potenţial 

turistic ridicat. 

 

 

 

20pct. Vor fi punctate  proiectele care se  
dezvoltă în sate din 
comune cu potenţial turistc ridicat,  
mentionate in Planului de amenajare a 
  teritoriului naţional   Secţiunea 
 a VIII‐ a ‐ zone cu resurse turistice,  
aprobat prin  Ordonanţa de  
Urgenţă nr. 142/2008   
cu modificările și  completările ulterioare; 
Anexa  9 la Ghidul  solicitantului – extras 

jud.B_N 

Documente verificate : 

-Studiul de fezabilitate  

- Aviz INSCC 
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- certificatul de urbanism 
- Lista zonelor cu potential turistic ridicat 
 

5 Proiectele care, prin investiţia propusă, 

se implementează în sate eligibile 

situate pe teritoriul mai multor 

comune de pe teritoriul GAL-ului. 

  

 15 pct. Se verifica documentatia tenica cu 

privire la amplasarea proiectului. 

Se acorda punctajul  pentru proiectele care 

se implementeaza in sate  situate 

pe  teritoriul a minim două comune   

Documente verificate : 

- studiu de fezabilitate  
- avizul INSC 
- certificatul de urbanism 
- adeverintele cu lista agentilor economici 
a, a institutiilor  sociale și de interes public 
precum si anumarului de gospodarii si 
persoane din zona alba in care se 
implementează proiectul si sunt deserviti 
de proiect emise de primarii pe teritoriul  
carora se implementează proiectul.  

 Total 100 pct.  

 Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează 

lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea 

infrastructurii de broadband. 

 7.3   Punctajul minim  

 Punctajul minim este de  30 puncte 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

 Selecția proiectelor  se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  

descrescatoare a  punctajului obținut la criteriile de selecție 4; 2; 1; 5. 

7.4 Verificarea si evaluarea proiectelor 
 Verificarea proiectelor  depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi încadrarea în 
criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul Compartimentului tehnic al GAL-ului, cu 
exceptia cazului in care solicitant e GAL -ul, conform Procedurii de evaluare si selecţie aprobată de 
organele de decizie ale GAL -ului,in termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de 
verificare 4 ochi avand in vedere : 

-fisa masurii din SDL; 
-ghidul solicitantului pentru masura 7–M7.3.a/6C; 
-criteriile de eligibilitate si selectie si punctajele aferente aprobate de Adunarea generala. 
- fisele de verificare a  proiectelor privind  conformitatea administrativă, eligibilitatea,  
încadrarea  si evaluarea  criteriilor  de selecţie 
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 

elaborate  la  nivelul  GAL TH,  datate  și  semnate  de  experții  evaluatori  și  verificate  de  
managerul GAL TH.      
 In etapa de evaluare a proiectului, experții GAL TH vor realiza vizite pe teren, dacă se 
consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de 
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finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe 
teren. 
Managerul GAL TH  în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluarii,  dispune convocarea 
Comitetului de selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi 
selecţie si va  emite  Raportul de Selectie. 
 

 
7.4 Modalitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfasurat de catre personalul  

GAL, Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar/Raportul 

de evaluare în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin  

publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de Evaluare 

şi prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 GAL va  notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se  

vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

 Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor  

fi predate personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului 

beneficiar. 

 GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a  

contestațiilor și poate să elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu 

există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor 

totală a proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului de 

respectiv , dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului 

procesului de evaluare și selecție. 

 

 
7.6 Depunerea si soluționarea contestațiilor 

 Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi  

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 
notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina 
de web www.galtinutulhaiducilor.ro 

 Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

 Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la secretariatul GAL TINUTUL HAIDUCILOR sau  

se Transmit prin poștă/curierat la adresa: localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa nr. 22 jud, 

Bistrita - Năsăud  cod poștal 425100 sau prin e-mail, scanate, la adresa 

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

 Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant. 

 În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat 

unuia sau mai multor criterii de selecție. 

 Solutionarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10  zile , de către Comisia de  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului 

public și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor  

întocmește Raportului final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor 
parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de solutionare a contestatiilor  este de  2 zile  lucratoare  

de la data  finalizarii contestației , si de 12 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

 

7.7  Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

 Pentru proiectele pentru care au fost parcurse toate etapele de verificare  inclusiv  

solutionarea contestatiilor daca este cazul ,se întocmește  

Raportul de selecție Final  care cuprinde în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 Perioada de  elaborare a Raportului de selectie intermediar/final este de maxim  5 zile 

lucratoare de la data  finalizarii   activitatilor de evaluare si selectie de catre expertii GAL TH 

pentru toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

 Raportul  de selecţie final se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestuia 

de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor si avizarea lui de catre  reprezentantii CDRJ . 

 Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va  

Face  după aprobarea Raportului de selectie in termen de maxim 2 zile. In acelas termen 

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va notifica în scris  toți solicitanții asupra 

rezultatului selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia. 

 

CAPITOLUL VIII   VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 
 

 
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)  

 Finanţarea maximă pentru un proiect: 100.000 Euro 

 Număr de proiecte estimate a se finanţa: 1  

 Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context: 100.000 Euro 

 Proiectele sunt proiecte generatoare de venit cu utilitate publică 

 Rata sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Sprijinul se acorda sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

 Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare 

derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării 

proiectului vor fi suportate de către beneficiar. 

 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului  

UE nr. 1407/2013 

- Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor  
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cuprinse în PNDR 2014 - 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria 

răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate 

unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro 

pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă 

solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în 

anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali. 

- Beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de  

ajutor de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014 - 2020 trebuie să respecte regulile 

de cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene şi naţionale în 

vigoare. 

-Verificarea se va efectua in baza Declarației pe proprie raspundere a solicitantului rpivind  

respectarea regulii de cumul  a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis conform Anexei  5 
la Ghidul solicitantului. 

 

CAPITOLUL  IX  COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE 
 
9.1 Completarea Cererii de Finanțare  

 Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererea de Finanțare-  redactată  în  

limba română,  pe calculator, însotit de anexele sale, îndosariate, astfel încât să nu permită 

detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din 

aceasta. 

Formularul standard al Cererii de Finanțare (Anexa 1), in format electronic, poate fi accesat pe 

pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  

 Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi îndosariat, 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. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta semnătura  si stampila solicitantului.  

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

procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi 

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

din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei de Dezvoltare Locală.  

 Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de  

implementare  aparține solicitantului.  

 Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru  

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească. 

ATENȚIE ! 

 Modificarea modelului  Cererii de finantare prezentat de GAL TH ,  de către solicitant, 

(eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea 

specificată in cererea de finantare etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. La fiecare paragraf care nu este necesar a 

fi completat, se vor preciza motivele necompletării (de exemplu – nu se aplică/nu este cazul). 

 

9.2 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare  

 Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus de solicitanți (reprezentant legal  al  

Solicitantului sau  un imputernicit al acestuia prin procura  notariala) la sediul Asociatiei 

PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR situate in orasul Beclean, Zona de Agrement Figa nr.22 

în original şi 1 copie, pe suport de hârtie și 2 CD-uri care cuprind scanul dosarului complet al CF.  

Acestea vor fi depuse în plicuri/colete separate, sigilate având menționate ORIGINAL și COPIE 

precum și titlul proiectului şi județul pentru care se depune propunerea de proiect.  

 
9.3 Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare 

 Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 

prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele 

aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în 

baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.    

 
a)Verificarea conformității administrative 

 Verificarea administrativă se realizează la nivelul Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL  

HAIDUCILOR conform Anexei 11 „Fișa de verificare a conformității administrative” din prezentul 
Ghid; 

 Dacă în urma verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele  

prezentate, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea neconcordanțelor, fără a 
putea fi depuse documente suplimentare; 

 Se pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare a conformităţii administrative  

o singura data iar solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

solicitarii. În situația în care clarificările nu răspund cerințelor, Cererea de Finanţare va fi respinsă 

și se va notifica solicitantul în acest sens; 

 Dacă expertul constată că la dosarul Cereri de Finantare (CF) există toate documentele  

menţionate şi că acestea  îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la 

etapa următoare de verificare; 

 Cererile de finanţare cu documente justificative lipsă sau incomplete vor fi respinse, cu  

excepția situației în care deficiențele au fost corectate ca urmare a răpunsului la solicitarea de 
informații suplimentare. Ulterior, expertul tehnic care a facut verificarea pregăteşte notificarea 
solicitantului privind respingerea CF şi motivaţia respingerii. 
 

b) Verificarea eligibilității proiectului 

 Verificarea eligibilitatii se realizeza in baza cererii de finantarea si a documentelor depuse  

și vizează indeplinirea criterilor de eligibilitate privind eligibilitatea solicitantului, a criteriilor 

generale de eligibilitate si eligibilitatea cheltuielilor conform Anexei 12 -Fisa de verificare a 

eligibilitații , din prezentul ghid al solicitantului, de către experții  tehnici . 

 În cazul în care Cerea de Finantare nu conţine informaţii suficiente pentru clarificarea unui  
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criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în conţinutul acestor documente şi/sau 
faţă de unele documente justificative anexate cererii de finanţare se solicită reprezentantului 
legal al solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea neconcordanțelor. 

 În etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate și a bugetului proiectului, se pot solicita  

informații suplimentare, ca regulă general,  o singura data , iar solicitantul trebuie să răspundă în 
maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 
In situații excepționale, se pot solicita si alte clarificări , a caror necesitate  a aparut ulterior 
transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate initial. 
Clarificările admise vor face parte din integrantă din Cererea de finanțare , în cazul în care 
proiectul va fi aprobat. 
 In acesta etapa se verifica si rezonabilitatea preturilor  conform prevederilor HG 226/2015 
si pct.6.3 din prezentul ghid. 
 Expertii tehnicii vor face si  verificarea in teren scop in care se va completa  formularul – 
Fisa de verificare in teren – anexa 14 

 În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

                      - proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest 

aspect;  

                        -proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor 

de selecție. 

c) Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea punctajului  

 Evaluarea criteriilor de selecţie se va realiza in baza criteriilor de selecţie si punctajelor   
aprobate de Adunarea Generală, prezentate în Ghidurile solicitantului si  apelurile de selecție  
pentru fiecare  masură. 

 În funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie  
pentru toate Cererile de finanţare eligibile prin acordarea unui număr de puncte şi se calculează 
scorul atribuit fiecărui proiect. 

 Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat  evaluarea,  
numai pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, incluisv 
anexele tehnice şi administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare 
solicitate în urma verificării documentare de birou.  

5)Pentru proiectele declarate eligibile, angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de  
verificare a criteriilor de selecţie –  Anexa 13, care cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii 
în care se încadrează proiectul si  punctajul obţinut.    

 
CAPITOLUL  X  - CONTRACTAREA FONDURILOR 

 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, în conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 

19.2.  

 Toate Contractele de finanțare (C1.1L/C1.01L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

 semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul 
de procedură  pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 
 aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Program
ului Național de  Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01). 

 Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar  
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se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de 
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte 
aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–01)/modificare 
contracte ‐  Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de 
finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01‐02), în funcție de măsura ale cărei obiective 
sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată.   

 După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe teren  
dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite 
către solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de 
finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei 
obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. O copie a 
formularului va fi transmisă spre știință GAL‐ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în 
termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță 
AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil. 
Atentie ! 

 Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune  
reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, 
contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a 
produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, 
AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr‐o notificare scrisă din partea 
AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. 

 Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin  
forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau 
informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare 
aferenți proiectului 

 
 

CAPITOLUL  XI  AVANSURILE 

 Masura : 7–M7.3.a/6C ,,Infrastructura broadband,,- Sprijin pentru infrastructura de bandă  
largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă 
și furnizarea accesului la banda largă este masura de tip – INVESTIȚIII. 

 Beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin Sub-măsura 19.2 pot beneficia de  
plata în avans conform dispozițiilor din cap. 8.1  din cadru PNDR  si conform  dispozitiilor  
prevăzute,  în acest sens, în fișa măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, cu 
condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) 
nr. 1305/2013.   

  Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare 
în Cererea de finanţare.  

 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. 

• Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are 
posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR 
cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea 
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Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziţia prioritar 
majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată. 

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, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este 
prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  

 Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea  
duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranşă 
de plată. 

 Garanţia prevăzută mai sus trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp  
mai mare cu 15 zile calendaristice faţă de durata de execuţie a contractului.  

 Garanţia 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 şi sub formă de poliţă de asigurare  
eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.  
AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 
instituţie bancară.  

CAPITOLUL  XII  ACHIZITIILE 

 În funcție de tipul de beneficiar (public/privat)  beneficiarii vor aplica fie legislația de  
achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru 
beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-
2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității 
Contractante.   

 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 
 

CAPITOLUL  XIII TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATA AFERENTE 
TRANSELOR DE PLATA 

 Beneficiarul poate opta pentru  tranșe   de plată intermediare  sau o singura transa de 

plată la finalizarea proiectului. depunerea tranșelor intermediare de plată.  
 În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL  

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

va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL.   

 Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform  

prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare.  

 Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr.  

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 

de Plată.  

 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 –  
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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).   

 
CAPITOLUL  XIV– MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 Perioada de monitorizare a proiectului  este de 5 ani . Beneficiarului  va include  Activele 

corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER,  pentru 
care a primit sprijin 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.  

 După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de  

desfășurarea primului eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la 
GAL si OJFIR graficul  calendaristic  de  implementare  actualizat,  care  să  includă    locul  de  
desfășurare  a  activităților,  precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute.  

 În  vederea  efectuării  verificărilor  pe  teren,  necesare  în  perioada  de  derulare  a   

contractului,  beneficiarul va preciza în cadrul Graficului de realizare a proiectului și numărul de 
 rapoarte de  activitate pe care le va depune, cât și data depunerii acestora (săptămâna și luna).      

 Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR/CRFIR a rapoartelor de  

activitate de către beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de a
ctivitate.      

 Verificarea pe teren se realizează prin notificarea  beneficiarului privind data si ora  
Verificării pe teren, cu cel  putin 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.    

 Scopul  vizitei  pe  teren  este  de  a  verifica  modul  de  desfășurare  a  activităților  și  

 respectarea  Contractului de finanțare. 

 Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare (Formular D1.2.1L) numai în 

situația în care  solicită  tranșe  de  plată  intermediare,  acestea  reprezentând  documente  

obligatorii pentru depunerea tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun în termen de  

maximum 10 zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută de Raportul de activitate.     

 În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.   

 Raportul de activitate final (Formular D1.2L) va fi depus la OJFIR în termen de maximum 10 

 zile  lucrătoare  de  la  încheierea  activităților  aferente  proiectului,  fără  a  se  depăși  durata  
de  implementare a contractului.     

 Rapoartele  de  activitate  intermediare/finale  vor  conține  perioada  de  referință,   
descrierea activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acest
ora, numărul  participanților  și  rezultatele  obținute,  precum  și  documente  justificative    
pentru  activitățile  desfășurate  și  tipurile  de  materiale  relevante,  elaborate  prin  proiect  
(materiale  didactice,  chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate de presă etc.).    

 Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de  

activitate final va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o 

 singură cerere de plată.     
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CAPITOLUL XV INFORMATII UTILE 
 

15.1 Lista documentelor necesare pentru depunerea Cererii de Finantare 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate dosarului Cererii de Finanţare pentru întocmirea 
proiectului sunt: 

 Nr. pozitie  
din 
cererea   
de 
finantare 

Denumire  document 

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

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

expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare,si Avizul INSCC privind componenta tehnică din SF 

conform Protocolului de colaborare P130/ 25.07.2017 încheiat între AFIR și INSCC   

 

2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în 

vigoare  si aflat in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare; 

 

3.1 – 3.3 3.1 Pentru comune si ADI  Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului 
şi publicat în Monitorul Oficial al României ( Copie după M.OF) 

si 
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 
poziției globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, 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 in conditiile legii.  

 si /sau 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul  

decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 
 

4.1-4.5 ( in faza de contractare):  
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM 
  
4.1 Clasarea notificării 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că 
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării 
adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului 
preconizat asupra mediului 
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sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată (dacă este cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare 
adecvată. 
 

   6 . Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ 
 pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare 
a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru 
grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr 
și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru 
relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 
 

7.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

8. ( în faza de contractare): 
Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de 
reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).  
 

9. ( în faza de contractare): 
Certificatul de cazier judiciar 

10. in faza de contractare): 
Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden- tificare ale 
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită 
finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului 
în care se derulează operațiunile cu AFIR). 

11.1- 11.2  

            11. 1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi 

sănătate publică sau  

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi 

sănătate publică, dacă este cazul; 

 

12.1 Adeverinta de la primarie cu lista agentilor economici a, a institutiilor  sociale și de 
interes public precum si anumarului de gospodarii si a numarului de persoane din 
zona alba in care se implementează proiectul si sunt deserviti de proiect. Lista 
agentilor economici si institutiilor publice cuprinde : denumirea, adresa, si  
activitatea defăsurată. 

13.  Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
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solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor 
eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru 
solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 
2007, pentru aceleași tipuri de investiții; 
 

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia iîn vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar și ca 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; 

 
 

 16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice 
strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, 
corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a 
strategiei.; 

 17. ( în faza de contractare): 
Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al 
beneficiarului. 

19. ( în faza de contractare): 
Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi 

majorările de întârziere, dacă este cazul; 
 

20.1- 20.3 20.Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care sunt/ vor fi realizate 
investițiile: 
Pentru rețele: 
 20.1 Acorduri de acces la proprietăți conform prevederilor legale; 
 20.2Acorduri de interconectare  conform prevederilor legale; 
Pentru investițiile care prevăd lucrari de construcții: 
 20.3 Document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului 
potrivit legii, care conferă solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea 
autorității competente, autorizația de construire: 
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, 
(dobîndit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donație, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de 
concesiune; 
Sau 
- drept de creanță dobândit prin contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea 
autorizației de construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face 
numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de 
drept. 
 

 21. .Situațiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul 2016  ( bilant 
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formular  

10 , contul de profit si pierderi, formularul 20 si formularele 30 si 40 )  

sau declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul 
solicitanților care nu au desfașurat activitate anterior depunerii proiectului 

  22 Documente de infintare si functionare ale beneficiarului sprijinului 

 22. 1          Pentru  agenti economici: 

 22.1.1 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului conform legislatiei in vigoare; 

 221.2 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  
care  

specifica faptul că  solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care se 
solicită finanțare, existenta punctului de lucru in mediul rural si ca nu se afla in 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare 
judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 22.1.3Declaratiei pe propria raspundere ca isi va deschide punct 
de lucru in spatiul rural pe teritoriul  GALTinutul Haiducilor , cu codul CAEN al 
activitatii pentru care solicita finantare. 

 

22.2          22.2 Pentru GAL 

 22.2.1 Autorizația GAL ; 

 22.2.2  Act constitutiv si Statutul GAL din care să rezulte faptul că 
parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de 
Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband; 

22.2.3Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor 

                      22.2.4  Precontract privind promisiunea de concesionare a 
serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe 
site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de 
finanțare pentru acordarea sprijinului) 

 

 

22.3         22.3 Pentru Entități publice, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), 
Autorităti Publice Locale( APL)  

         22.3.1 Pentru entități publice actele  de infințare  

         22.3.2 Pentru ADI- act de infiintare si statutul,  încheiere privind 
înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ; 
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 22.3.3 Pentru  APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de  
validare a mandatului primarului și Hotărârea de validare a consilului local; 

 22.3.4 Precontract privind promisiunea de concesionare a 
serviciilor/rețelei de  

comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe 
site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de 
finanțare pentru acordarea sprijinului. 

 23. Declarație pe propria răspundere privind cofinanțarea in cazul agentilor econimici 

 24. Declarația pe proprie răspundere  a solicitantului privind încadrarea în categoria  
IMM;   

 25. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind neîncadrarea categoria 
intreprindere în dificultate; 

 26. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului  privind respectarea regulii de 
cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis; 

27. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind  asumarea sustenabilitatii  

proiectului; 

 28. Declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce  

privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații 
electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe 
care le dețin în proprietate sau în concesiune;  

 29. Declarație privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesați să-și dezvolte 
propria rețea de acces, în condițiile pieței și nediscriminatoriu la rețelele de 
distribuție finanțate în cadrul măsurii, în limita capacităților tehnice disponibile; 

 30. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) unde 
urmează să se efectueze investiția, din care să rezulte dacă acestea au emis vreo 
autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă 
de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția 
efectivă; 

 31. Autorizație generală emisă de ANCOM însoțită de notificarea privind furnizarea 
rețelor și serviciilor de comunicații electronice cu anexele aferente, depuse de 
solicitant in vederea obținerii acestei autorizații pentru situațiia în care solicitanul 
FEADER este deja autorizat 

  32. Dovada notificării ANCOM –pentru situația în care solicitantul are intenția de a 

furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă;   

  33. Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații 

(a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR 

secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru 

acordarea sprijinului; 

 34. Alte documente justificative  depuse de solicitant (se vor specifica de către 

solicitant, după caz). 
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 5.2 Documente  postate pe site-ul GAL la mementul lansarii proiectului in vederea 

întocmirii si depunerii cererii de finanțare . 

Ghidul solicitantului accesarea măsurii “ 
Anexa 1  -  Cererea de finanțare si anexele aferente ; 
Anexa 2 - Adresa de inaintare; 
Anexa 3 - Declaratie IMM; 
Anexa 4 - Declaratie intreprinderile_in_dificultate; 
Anexa 5  - Declaratie regula de minimis; 
Anexa 6 - Declaratie privind cofinantare; 
Anexa 7-  Declaratie privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesati să-şi dezvolte 
propria reţea de acces; 
Anexa 8 - Criteriile  de selectie; 
Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat; 
Anexa 10- Lista zonelor marginalizate; 
Anexa 11 - Fisa de verificare a conformitatii administrative; 
Anexa  12- Fisa de verificare a eligibilitatii; 
Anexa  13-Fisa de evaluare a criteriilor  de selectie; 
 Anexa 14.- Fisa de verificare in teren; 
 Anexa 15-  Continutul cadru al Studiului  de Fezabilitate conform HG 907/2016; 
 Anexa 16- Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu; 
 Anexa 15-Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect; 
 

15.3. Documente utile 

 Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare european  

și național, precum și cu manualele de proceduri ale autorităților cu competențe pe linia 

gestionării și managementului fondurilor europene nerambursabile acordate României în 

perioada de programare 2014-2020. 

Pe pagina de internet a GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR (wwww.galtinutulhaiducilor.ro) se pot  

consulta și descărca: 

 Ghidul solicitantului si anexele la ghidul solicitantului; 

 Formatul standard al cererii de finanțare; 

 Fisa masurii 7-M7.3.a/6C 

  Regulament de organizare si functiunarea a Comitetului de selectie si Comisiei de  

Solutionare a  Contestatiilor-  versiunea 3; 

 Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru implementarea SDL 

versiunea 3 

  Strategia de Dezvoltare Locala - versiunea 2 

 

15.4 Eventualele solicitări de clarificare pot fi trimise prin poștă la adresa PARTENERIAT GAL 

ȚINUTUL HAIDUCILOR; localitatea Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, jud. Bistrita – Năsăud, 

cod poștal 425100 sau prin e-mail, la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro 

  

  

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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