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Ghidul Solicitantului- reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii 

necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru 

măsura 7-M7.5. a/6B din Strategia de Dezvoltare Locală finanțată  prin   PNDR 2014-2020 
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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea măsurii : Infrastructură turistică mică – amenajarea de 

trasee turistice în Ţinutul Haiducilor  

Versiunea 01-2017 

 

 

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ 

complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice 

ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor 

normative naţionale şi europene. Ghidul Solicitantului prezintă 

regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de 

investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a 

proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a 

tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, 

documentele, avizele şi acordurile pe  care trebuie să le prezentaţi, 

modelul Cererii de finanţare, al Studiului de Fezabilitate, ale 

Contractului de finanţare, precum și alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi 

rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene 

sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de 

internet www.galtinutulhaiducilor.ro 

 

IMPORTANT! 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi brosurile editate de GAL 
Parteneriat Tinutul Haiducilor, disponibile la sediul GAL, precum și pe paginile de internet 
www.galtinutulhaiducilor.ro De asemenea, pentru a obţine informaţii ne puteţi contacta direct la 
sediul GAL sau prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la 
finalul Ghidului solicitantului 

 
 
 
 
 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
http://www.afir.info/
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Capitolul 1 – Definitii si abrevieri 

1.1 Definiții 

 Analiza de risc – metoda tehnică de identificare a riscurilor posibile, care pot apărea în procesul de 

implementare a măsurilor finanţate prin FEADR; 

 
  Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de 
drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor 
proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea 
Administraţiei publice locale nr.215/2001).  
 
 Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 
contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  
 
 Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile 
părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care 
se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii 
obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 
 
 Cerere de Finanţare – document depus de către un solicitant pentru aprobarea contractului de 

finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

 

Centrul civic este de regulă zona de referinta a localitatii/comunei/orasului, în care se află de regula 
sediile principalelor instituții publice sau private ale acesteia, monumente, lacasuri de cult, sau se desfasoara 
evenimente reprezentative ale comunitatii. 
 

 Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta 
este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  
 
 Contribuţia privată – reprezintă o sumă de bani care constituie implicarea financiară obligatorie a 
persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului 
proiect 
 
 Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.  
 
 Drum modernizat - Drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele categorii de 

îmbrăcăminți: beton-ciment, asfaltice de tip greu şi mijlociu;  

 Dosarul cererii de finantare – cererea de finantare impreuna cu documentele anexate. 
 
 Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate 
în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;  
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 Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea 
contractării;  
 

Fişa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de 

beneficiari și tipul sprijinului; 

 
 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate 
pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie returnate – 
singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului 
aprobat de AFIR;  
 
 Grup de acţiune locală, denumit în continuare GAL TH - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din 
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii 
necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare 
măsură PNDR 2014 – 2020. 
 
 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  
 
 Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care 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;  
 
 LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a 
implementării strategiilor elaborate de către GAL TH. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de 
Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;  
 
 Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii 
şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de 
investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / 
funcţionalităţii iniţiale.  
 
 Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o 
sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);  
 
 Master plan judeţean/zonal - document de politici publice care stabileşte strategia de 
furnizare/prestare şi dezvoltare a serviciului, planul de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung privind 
înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare dintr-un judeţ/zonă.  
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 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; 
 
 Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, 
procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă 
dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;  
 

Piateta culturala/turistica -Spațiul public de interes cultural/turistic, alcătuit din piețe, rețeaua stradală, 
scuaruri și parcuri, terenuri/zone amenajate pentru practicarea sportului, activitatilor in aer liber, in care se 
desfasoara activitati si evenimente cu caracter cultural, traditional, sportiv, recreativ etc.  
 

Pista de audit – sistemul prin care se realizează trasabilitatea operaţiunilor şi care dă posibilitatea 

urmăririi tranzacţiilor din momentul iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale; 

 

Propunere de proiect – în contextul implementării STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-

2020: Inovare și Tradiție ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, propunerea de proiect 

reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului. 

Ulterior etapei de selecție, propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt considerate proiecte; 

 
 Reprezentantul legal– persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, 
conform legislatiei în vigoare.  
 
 Sesiune de depunere reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia Asociatia PARTENERIAT 
GAL TINUTUL HAIDUCILOR poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai proiectului. 
 
 Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL -uri către 
Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc 
activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 
 
 Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
 

Traseu turistic- cale de acces pietonal sau cu orice alt mijloc de deplasare, catre un element al 
patrimoniului turistic, marcat conform reglementarilor legale in vigoare, care face legatura cu un obiectiv 
turistic, sau care traverseaza o zona turistica , etc. 
 
  Traseul turistic montan este o cale de circulație turistică prestabilită și omologată conform legislației 
în vigoare, ce prezintă interes și face legătura între două sau mai multe obiective, este accesibil atât vara cât si 
iarna, evită zonele favorabile producerii avalanșelor de zăpadă, alunecărilor de teren sau căderilor masive de 
pietre, nu necesită construirea prea multor amenajări și permite îmbunătățirea potecii și, nu traversează zone 
întinse de grohotișuri sau de mlaștini. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Avalan%C8%99%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alunecare_de_teren
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grohoti%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mla%C8%99tin%C4%83


 

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 

 

 

7 

 

 

 Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în 
Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de 
confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;  
 
 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi 
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de 
cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;  
 
 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;  
 

Zi – zi lucratoare 

 

1.2 Abrevieri:   

  ADI – Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara; 
 
  AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;  
 
  APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin 
finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;  
 
  CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean; 
 
  CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul 
regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);  
 
  OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);  
 
  FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 
Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.  
 
  MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
 
  MADR - DGDR AM PNDR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Dezvoltare 
Rurală, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  
 
 GAL TH– Asociatia PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

 

  PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare 
rurală ale Uniunii Europene.  
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  SDL - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020: Inovare și Tradiție ASOCIAȚIA 
PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR. 
  
 EG-  Criteriu de eligibilitate 

 

 CF- Cerere de finanțare 
 

 

Capitolul 2 - Prevederi generale  

 

2.1 Legislatia europeana aplicabila 

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

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

 

 Regulamentul nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. 

 

 Regulamentul nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

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

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

 

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 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 
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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 Rurala; 
R (UE) nr. 215/2014; 

 

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 

2000/78/CE; 

 

2.2 Legislatia  natională aplicabilă 

 HG nr. 31/1996, pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone 
şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului; 
 

  HG nr. 263/2001, privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de 
schi pentru agreement; 

 
 HG nr. 5/2004, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind 

amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement; 
 
  ORDINUL Ministrului Turismului nr. 491/2001, pentru aprobarea Normelor privind omologarea, 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agreement; 
 
  HG 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi; 
 
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 Legea 215/2011 a administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

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

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;  

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare;   

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordonanța de urgență 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, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei 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, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantări 

 
 Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de 

date cu preturi de referință pentru masini, utilaje si echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare pentru Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale; 

 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; 

../../../../../dfacus/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp267124/00180462.htm
../../../../../dfacus/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp267124/00173716.htm
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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 deprocedura 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.  

 
 

2.4 Prezentarea generala a masurii 

La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor au fost identificate, prin studiul “Implementarea strategiei de 

dezvoltare locală – Prioritatea 1 Strategică: Dezvoltarea economică a teritoriului” – Componenta turism, o serie 

de atracţii care pot sta la baza dezvoltării turismului rural şi a ecoturismului (amintim aici Munţii Ţibleş sau 

peisajul cultural al zonei). Pentru mai buna lor valorificare, studiul sugera dezvoltarea unor produse de tip 

circuit, care să permită vizitarea fie în regim de turism de drumeţie, fie în regim de turism ecvestru (Herghelia 

Beclean reprezentând, în acest sens, un punct forte al teritoriului). 

În plus, proiectul finanţat prin intermediul precedentei Strategii – “Turist în Ţara Haiducilor” a contribuit 

efectiv la dezvoltarea de circuite turistice tematice, care includ obiective localizate pe întreg teritoriul. Astfel, s-

au conturat patru trasee turistice virtuale (Drumul romanilor, Drumul credinței, Comorile haiducilor și Drumul 

poveștilor) cu hărți 3D aferente. 

 Din păcate, aceste propuneri şi trasee virtuale nu au, încă, şi un corespondent în teren – respectiv, 
trasee efectiv amenajate, care să permită parcurgerea lor în condiţii de maximă siguranţă la pas, cu bicicleta, 
cu căruţa sau cu calul. 

 
Măsura finanțează: 

Amenajarea de trasee turistice, trasee culturale, de o manieră care să permită o turistului o experienţă 

completă a destinaţiei experienţă axată pe explorarea cadrului natural, pe descoperirea interactivă a 

patrimoniului cultural şi pe respectarea mediului şi a moştenirii istorice a Ţinutului Haiducilor. 

o Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând amenajarea unor trasee în zone cu potenţial turistic 

ridicat).  

o Măsura contribuie la soluționarea problemelor P7 şi P11 identificate în analiza-diagnostic.  

o Măsura reduce unele dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la secțiunea “Turism şi 

meşteşuguri; patrimoniu cultural” - respectiv: 

 La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor lipsesc traseele turistice amenajate corespunzător, de o manieră care să 

permită dezvoltarea durabilă a ecoturismului şi turismului rural; 

 La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor lipsesc produsele turistice complexe, de tip circuit, care să ofere 

experienţe complete de vizitare. 

o Măsura valorifică şi unele dintre punctele tari ale teritoriului, menţionate în Analiza SWOT la secțiunea 

“Turism şi meşteşuguri; patrimoniu cultural”: 
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 Existenţa a patru trasee virtuale tematice; 

 Existența unor centre de informare turistică în teritoriu; 

 Existența unor studii de specialitate la nivelul GAL-ului, care oferă soluții pentru dezvoltarea turismului în 

teritoriu; 

 Herghelia Beclean poate oferi caii şi expertiza necesare pentru dezvoltarea turismului ecvestru în Ţinutul 

Haiducilor. 

Măsura contribuie, astfel, la atingerea obiectivelor O7 şi O11 din Strategia de dezvoltare locală. 

 

2.5 Contribuția Măsurii 7–M7.5.a/6B la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL. 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectivul specific/local al măsurii:  

o Creşterea atractivităţii ofertei turistice a Ţinutului Haiducilor, prin amenajarea unor trasee pentru plimbare 

pe jos, cu bicicleta, cu căruţa sau cu calul 

 Măsura contribuie la prioritatea prevăzută 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:  

o DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

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

o Inovare: măsura îşi propune o abordare inovatoare a conceptului de traseu amenajat, care trece dincolo 

de simpla marcare şi amplasare de panouri informative. Ceea ce se doreşte e o experienţă inedită a 

turistului, care se poate bucura pe traseu nu doar de facilităţi de orientare şi observare, ci şi de o serie de 

facilităţi pentru autoprestarea de servicii turistice (gen spaţii de popas sau refugii pentru situaţii de 

urgenţă). 

o Mediu şi climă: măsura stimulează turiştii să renunţe la maşină, în favoarea unor mijoace de transport 

ecologic – în acest fel, se reduc emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile pentru încălzirea globală. 

În acelaşi timp, măsura permite realizarea unor amenajări pe traseu menite să reducă impactul negativ al 

turiştilor asupra mediului înconjurător (de exemplu, coşuri de gunoi, îngrădiri etc.). 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

o Nu este cazul. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole”, 6–M6.2.b/6A “Tradiţii”, 

7–M7.2.a/6B “Servicii sociale integrate”, 7–M7.3.a/6C “Infrastructură broadband” şi 16–M16.7.a/6B 

“Strategie de branding”, toate contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2.6 Indicatori de monitorizare 

 Indicator: Număr de trasee amenajate: minim 1. 
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 Indicator: Populație netă care beneficiază infrastructuri turistice îmbunătăţite - minim 500 de turişti 

 Indicatorul specific LEADER – crearea de locuri de muncă: Nu se aplică în cazul acestei măsuri. 

 

2.7 Sume aplicabile si rata sprijinului 

 
Tipul sprijinului: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.   

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% 

din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.  

Rata sprijinului: 

 Rata sprijinului este de pana la 100%: 

pentru operatiunile generatoare de venit – 90 % 

pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica  - 100% 

pentru operatiunile negeneratoare de venit – 100% 

 Contributia publica nerambursabila este de 239.796,05 Euro. 

 Numar proiecte estimate a se finanta: minim 3 proiect – maxim 6 proiecte; 

 Finanţarea pentru un proiect: minim 40.000 Euro – maxim 80.000 Euro.  

 

2.8 Aria de aplicabilitate a masurii 

 
Aria de aplicabilitate a masurii va acoperi intreg teritoriul GAL TH, descris de întinderea geografică a celor 19 
UAT partenere – orașul Beclean (județul Bistrița-Năsăud), comuna Cuzdrioara (județul Cluj), comunele Ciceu 
Mihăiești, Ciceu Giurgești, Negrilești, Petru Rareș, Uriu, Căianu Mic, Spermezeu, Tîrlișua, Zagra, Runcu 
Salvei, Chiuza,Braniștea, Matei, Șieu-Odorhei, Chiochiș,  Nușeni, Lechința  județul Bistrița-Năsăud. 

 
 

Capitolul 3 Depunerea proiectelor 

 

3.1 Depunerea  Dosarului Cererii de finantare 

 
 Perioada de depunere a proiectelor  

 Perioada de depunere a proiectelor este in intervalul de timp cuprins intre data lansarii apelului de 
selectie – 12.02.2018 si data limita de depunere a proiectelor prevazuta in apelul de selectie – 14.05.2018. 

 Solicitantii eligibili pot depune cererile de finantare si documentatia aferenta in intervalul mentionat mai 
sus, inaintea datei limita de depunere , specificata in Anuntul de deschidere a apelului de propuneri de 
proiecte, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14. 

 
Locul de depunere a proiectelor - 

 Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus, în format fizic, pe suport de hartie, de solicitanți la sediul 

Asociatiei PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR situat in orasul Beclean, Zona de Agrement Figa 
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nr.22, 1 exemplar în original şi 1 exemplar copie și 2 CD-uri care cuprind scan-ul dosarului complet al Cererii 

de Finantare.  

• Dosarul CF 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 

propunerea de proiect. 

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

HAIDUCILOR  înaintea datei-limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri 

de proiecte, în intervalul de luni –vineri intre orele 10-14. 

 

3.2 Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a putea fi finantat este de : 

Pentru această măsură, pragul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate 

beneficia de finanţare nerambursabilă.  

3.3 Durata de implementare a proiectului  

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

  

Capitolul 4 – Categorii de beneficiari eligibili 

 

4.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 

 Beneficiari eligibili /Beneficiari directi 

În cadrul acestei sub-măsuri, beneficiari directi sunt: 
o UAT Oras Beclean 
o Comune şi asociaţiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  
o ONG-uri; 

 

 ATENŢIE!  Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele 
comunelor.  

 ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al 
acestuia.  

 ATENTIE! Reprezentantul legal al ADI este presedintele consiliului de administratie, in 
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
 

 Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate de GAL 
Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 și art. 6 din HG nr. 226/2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală. 

 Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente 
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după 
caz: 

a) solicitanții /beneficiarii ,după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
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SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare; 

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

finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest 

document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost 

depus proiectul. 

 
 În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii 
care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 
2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este 

declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s‐au efectuat plăți.   
 

Prevederile indicate anterior se aplica corespunzator si in cazul ADI, daca un membru al asociatiei se 
afla in situatiile prevazute mai sus. 

 

 Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din 
PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL TH.  

 De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune anuală, dar 
nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării și/sau proiectul tehnic, 
solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu 
completările și modificările ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL TH în anul 
urmator. 
 

 Beneficiari indirecti 

o Turiştii care vizitează teritoriul;  

o Organizaţiile turistice şi comunităţile locale care beneficiază de pe urma dezvoltării turismului. 

 

Capitolul 5 - Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

  
 Conditiile de eligibilitate trebuie indeplinite de solicitanti la momentul depunerii cererii de finantare si 
mentinute in perioada de implementare si monitorizare a proiectului. 
 

Solicitantul va furniza dovezi pentru a atesta faptul că:  

 

EG 1 Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți.  
 
Documente si conditii comune: 
 Certificat de înregistrare fiscală,  
 Punctul/ punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția 

realizându-se în teritoriul GAL;  
 Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante (Declaratia F – anexa 

la Cererea de finantare); 
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Pentru ONG si ADI, dupa caz:  
 

Actele juridice de înființare și funcționare: 
 Act de infiintare si statutul; 
 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitive; 
 Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului. 

 
 Pentru UAT Oras Beclean si comune: 

 Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului primarului  
 Hotărârea de validare a consilului local. 

 
Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. 
 

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

Se vor verifica: 
 Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare; 
 Certificatul de Urbanism, după caz; 

 

EG 3 Solicitantul tebui sa se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 
minim 5 ani, de la ultima plată; 

 
Se vor verifica: 

 Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant, pentru implementarea 
proiectului, angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plati. 

 

EG 4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia / 
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al realizării 
investiţiilor 

 
Se vor verifica: 

 Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; 

 

EG 5 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  

Se vor verifica: 
 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.  
 Cu privire la lucrarile de constructii cu caracter provizoriu se vor respecta prevederile alegii 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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EG 6 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

Se vor verifica: 
 Declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în procedură de 

insolvenţă, sau incapacitate de plata (Declaratia F – anexa la Cererea de finantare); 
 Buletinul Procedurilor de Insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în 

situația deschiderii procedurii de insolvență. 
 

EG 7 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană, sau 
nationala aprobată; 

Se va verifica : 
 Extrasul din strategie, din care rezulta ca  investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională / județeană/ locală, corespunzătoare. Investitiile trebuie sa fie coerente cu orice strategie de 
dezvoltare locala relevanta; 

 Copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
   

 

Capitolul 6 - Cheltuieli eligibile si tipuri de investitii 

 

 6.1 Tipuri de actiuni si cheltuieli eligibile si neeligibile 

 
Proiectele conţin cheltuieli eligibile dar şi neeligibile.  
Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile 
urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.  
 

6.1.1 Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL TH Ţinutul Haiducilor:  

 

 Marcarea traseelor turistice; 

 Amenajarea efectivă a traseului, cu respectarea mediului ambiant (amplasarea de echipamente de 

siguranţă în zonele dificile sau de risc, realizarea de trepte pentru facilitarea urcuşului, realizarea de 

îngrădiri în zonele în care nu se doreşte accesul turiştilor etc.) 

 Amplasarea de panouri informative pe traseele turistice; 

 Amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă; 

 Amenajarea unor puncte de popas pe traseu, dotate corespunzător inclusiv cu mobilier urban pentru ca 
turiştii să poată lua masa (mese, bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, cişmea cu apă potabilă etc.); 

 Mici amenajări destinate facilitării transportului ecologic – amenajarea unor standuri pentru biciclete în 
anumite puncte de pe traseu, amenajări pentru cai în anumite puncte de pe traseu (de ex. adăpătoare), 
trasee pentru biciclete, echitație; 

 Amenajarea de adăposturi şi refugii turistice dotate corespunzător pentru situaţii de urgenţă. 

 Amenajarea de zone de tip centru civic, piațetă culturală/turistică. 

 Amenajarea de puncte de atracție pe traseu. 
NOTĂ:  
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Constructiile pot fi cu caracter provizoriu/sau caracter definitiv, asa cum sunt definite prin Legea nr. 50/1991, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

6.1.2 Acţiuni neeligibile 

 
Amenajări care nu ţin cont de principiul prevenţiei în raport cu impactul asupra mediului; amenajări pentru 

mijloace de transport ne-ecologice (ATV, motobike etc.); amenajări în zone cu regim de protecţie sau în 
ecosisteme fragile. 

 

6.2.1 Cheltuieli eligibile 

 
  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau 
necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:  
o Costuri legate de amenajarea traseelor: 
 Lucrări de amenajare a terenului; 
 Achiziţii şi montaj de echipamente, dotări şi mobilier urban; 
 Achiziţii de materiale necesare pentru amenajarea traseelor (ex. vopsea pentru marcaje) 
 Achiziție de mijloace de transport electrice dar și tradiționale pentru transport turiști (calești etc.), 

mijloace de transport specifice pentru intervenții și întreținere trasee. 
 Realizarea de construcţii necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului şi dotarea acestora pentru 

situaţii de urgenţă etc. 
 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări 
financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.  

 
Conform art. 45 (2) (d) din R 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt eligibile investițiile 

intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de 
autor, mărci.  

 
Atenţie! Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, costurile generale 
ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin 
leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, 
ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile 
de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 

construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele 

referitoare la construcţii‐montaj.  
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, 
monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economică și de 
mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi 
cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în 
legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanta in vederea organizarii procedurilor de achizitii sunt eligibile.  
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanţării, 
sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc 
următoarele condiții:  
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a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații 
necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 
2014 - 2020;  

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

c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii; 

d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - 
montaj.  
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile 
anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. 
Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta 
integral în cadrul primei tranşe de plată.  
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de 

finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri din PNDR 2014‐ 2020, trebuie întocmite potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
Conţinutul‐cadru al proiectului 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".  
Cheltuielile 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;  

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 sunt susţinute 
de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 
 
De asemenea, în cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt 
cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA. 
 Rezonabilitatea costurilor 
Se va avea in vedere respectarea rezonabilitatii costurilor, in acest sens nu se vor depasi standardele de cost 
conform prevederilor HG nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost, pentru obiective de investitii 
finantate din fonduri publice si cele din Baza de Date cu Preturi de Referinta din PNDR. 
Conform art 8(3) din HG 226/2015, ”in condiţiile art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
809/2014 rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin: 
    a) 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; 
    b) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice; 
   c) respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investiţia de bază, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de 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.  
 

6.2.2 Cheltuieli neeligibile  

 
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de catre beneficiarul finantarii. 
Vor fi neeligibile cheltuielile cu amenajări care nu ţin cont de principiul prevenţiei în raport cu impactul asupra 
mediului; amenajări pentru mijloace de transport ne-ecologice (ATV, motobike etc.); amenajări în zone cu 
regim de protecţie sau în ecosisteme fragile. 
Cheltuielile neeligibile generale 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 R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de 
depunerea cererii de finanțare;  

• 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;  

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, 
costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;  

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (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 neconstruite şi de terenuri construite;  

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.  

 
 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, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:  
  

• Contribuția în natură;  

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

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.  
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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. 

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 7 –  Selectia proiectelor 

 

7.1 Selectia proiectelor 

 

 Selectia proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL TH 
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%. 

 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 respectiv. 

 Comitetul de Selectie are ca obligatii principale: asigurarea ca proiectul raspunde obiectivelor propuse 
în SDL si se incadrează in planul finaciar, realizează  selectia proiectelor, emite si semnează raportul de 
selectie intermediar si final . 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 respectiv.  

 Criteriile de selectie si punctajul aferent fiecarui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generala GAL TH 
si sunt prezentate in Anexa 10. 
 

7.2 Criterii de selectie 

 Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor principii: 
o Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp în funcție de gradul de 

absorție a fondurilor alocate; 

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

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

Pragul minim admis la finantare este de 30 puncte. 
 

 Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului: 
o Solicitanţii care propun amenajarea unor trasee turistice virtuale definite în cadrul proiectului Turist în 

Ținutul Haiducilor; 

o Solicitanţii care  depun proiecte în care o parte din activităţi sunt realizate în regim de voluntariat, prin 

implicarea membrilor comunităţii; 

o Solicitanții care depun proiecte care includ infrastructură turistică mica în localități din zone marginalizate 
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din GAL Ținutul Haiducilor. 

o Solicitanții care depun proiecte  în comune cu potential turistic ridicat. 

 

 Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu/sub-criteriu sunt prezentate în tabelele 
următoare:   

 
 

Nr. 
Crt.  

Criterii de selecţie  

Punctaj  

Metodologie de verificare 
Documentele justificative, in 

vederea punctarii criteriilor de 
selectie 

1 Solicitanţii care propun 

amenajarea unor 

trasee turistice virtuale 

definite în cadrul 

proiectului Turist în 

Țara Haiducilor; 

 

Solicitantii propun 
amenajarea cel 
putin a unui traseu 
turistic virtual  
definit în cadrul 
proiectului Turist în 
Țara Haiducilor 
 

Maxim20p 
10 p 

 Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a 
proiectului, din Cererea de 
Finantare si SF/DALI// Memoriu 
Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare. 
Daca proiectul nu propune 
amenajarea a minim unui traseu 
turistic virtual, criteriul se va 
puncta cu 0 puncte. 
Traseele turistice virtuale definite 
la nivelul Ţinutului Haiducilor, 
sunt cele descrise in Proiectul 
Turist in Tara (Tinutul) Haiducilor 
(Drumul romanilor, Drumul 
credinței, Comorile haiducilor și 
Drumul poveștilor) – Anexa 12, la 
prezentul Ghid 

Solicitantii propun 
amenajarea a mai 
mult de un traseu 
turistic virtual  
definit în cadrul 
proiectului Turist în 
Țara Haiducilor 
 

 
20 p 

2 Solicitanţii care  
depun proiecte în 
care o parte din 
activităţi sunt 
realizate în regim 
de voluntariat, prin 
implicarea 
membrilor 
comunităţii; 

Solicitantii depun 
proiecte prin care 
mimim o activitate 
este realizata în regim 
de voluntariat, prin 
implicarea membrilor 
comunităţii 
 

Maxim30p 
 
30 p 
 

Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a proiectului, 
din Cererea de Finantare si 
SF/DALI. 
Se acorda 30 puncte, daca mimim o 
activitate este realizata în regim de 
voluntariat, prin implicarea membrilor 
comunităţii 
Daca proiectul nu propune ca mimim 

o activitate sa fie realizata în regim 

de voluntariat, prin implicarea 

membrilor comunităţii, criteriul se va 
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puncta cu 0 puncte 

3 Solicitanții care depun 

proiecte care includ 

infrastructură turistică 

mica în localități din 

zone marginalizate din 

GAL Ținutul 

Haiducilor. 

 

Solicitanții care depun 

proiecte care includ 

infrastructură turistică 

mica în localități din 

zone marginalizate din 

GAL Ținutul 

Haiducilor. 

     
Comune care detin cel 
putin o localitate 
marginalizata 
 

Maxim20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 p 
 
 

Se acorda 20 puncte daca 

comuna este cuprinsa in  

capitolului 2.3 Harti spatiale ale 

marginalizarii rurale in Romania, 

Tabel 1.6 si 1.3 din Atlasul 

Zonelor Rurale Marginalizate şi al 

Dezvoltării Umane Locale din 

România postat pe site-ul 

Ministerului Muncii si Justiției 

Sociale, Anexa 9.1. 

Pentru a se acorda punctaj cel 

putin una dintre comunele carora 

li se adreseaza proiectul trebuie 

sa aiba localitati marginalizate 

4 Solicitanții care depun 

proiecte  în comune cu 

potential turistic 

ridicat. 

 

Solicitanții care depun 

proiecte  în comune cu 

potential turistic 

ridicat. 

 
Cel putin o comuna cu 
potential turistic ridicat 
 
Mai mult de o comuna 
cu potential turistic 
ridicat 

Maxim30p 
 
 
 
 
20p 
 
 
30p 

Se acorda 20 puncte daca cel 
putin o comuna este inclusa in 
Anexa 9.2 la prezentul Ghid Lista 
zonelor cu potential turistic ridicat. 
 
Se acorda 20 puncte daca mai 
mult de o comuna este inclusa in 
Anexa 9.2 la prezentul Ghid, Lista 
zonelor cu potential turistic ridicat. 
 
 

Total puncte 100 

 

 Punctajul minim admis la finantare este de 30 puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se 

finantează. 

 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  crescătoare în funcție de urmatoarea 

ordine crescatoare  a punctajelor: criteriul 2, criteriul 4,  criteriul 3, criteriul 1.  

Se vor avea in vedere respectarea principiilor egalităţii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, cat si 
prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, 
varsta sau orientare sexuala. 
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ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost 
selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.  
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se 
constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de 
finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate 
ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

 

 7.3 Verificarea 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–M7.5.a/6B; 
-criteriile de eligibilitate si selectie si punctajele aferente aprobate de Adunarea generala. 
 
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 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 Intermediar. 

 

 7.4 Modalitatea  de prezentare a rezultatelor evaluarii 

Atentie! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 

Finantare. 

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

pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar şi prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

 Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa 

aprobarea Raportului de selectie in termen de maxim 2 zile. Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor va 

notifica in scris toti solicitantii asupra rezultatului selectiei cererilor de finantare depuse de catre acestia. 

 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 prioada 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. 



 

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 

 

 

25 

 

 

 

7.5 Contestatii depunere si solutionare  

Vor putea depune contestatii, solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile, sau au fost 

declarate eligibile şi neselectate. Pentru depunerea contestațiilor, solicitanţii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de 

la data primirii notificării dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data postării Raportului de selectie pe site-

ul 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@GAL tinutulhaiducilor.ro.La depunere, 
contestaţiile vor primi un număr de înregistrare.  

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de finanţare depusă de solicitant şi cu referire la motivaţia 
prezentată în scrisoarea de informare şi în conformitate cu criteriile anunţate în prezentul Ghid. 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 de către Comisia de soluţionare a  Contestațiilor 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 
Raportul final de solutionare a contestatiilor. 

În baza Raportului final de soluționare a contestațiilor întocmit de către Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor, Comitetul de Selecție 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.  

 

7.6  Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare 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 finale se publică pe pagina de internet a GAL TH după aprobarea acestora de 

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

 

7.7. Durata de implementare a proiectelor 

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

Capitolul 8 - Valoarea sprijinului nerambursabil 

  

 Finanţarea pentru un proiect: minim 40.000 Euro – maxim 80.000 Euro  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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 Număr de proiecte estimate a se finanţa: minim 1 proiect – maxim 2 proiecte; 

 Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context: 239.796,05 Euro; 

 Rata sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile: 

 pentru operatiunile generatoare de venit – 90 % 

 pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica  - 100% 

 pentru operatiunile negeneratoare de venit – 100% 
 

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate 
(suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 
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. 
 Beneficiarii, in formularul Cererii de Finantare, pot opta pentru acordarea de avans, in vederea demararii 
investitiei. Avansul acordat de AFIR, este de maxim 50% din valoarea eligibila nerambursabila. Avansul poate 
fi solicitat de beneficiari, pana la depunerea primei Cereri de Plata. 
Beneficiarii pot primi avansul, numai dupa avizarea achizitiei prioritar majoritara de catre AFIR., 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.  
 
Reguli de minimis 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

 

Capitolul 9 - Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare 

P

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate 

(suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.   

9.1 Completarea Dosarului Cererii de Finantare 

 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  

 Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de 

risc” fac parte integrantă din Cererea de Finantare, precum și conținutul  acestora. Se vor completa numai 

informaţiile solicitate (nu se vor adăuga alte categorii de indicatori şi nici alţi factori de risc  în afara celor incluşi 

în anexele menţionate mai sus). 

 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 solicitantului. 

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

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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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.  

 Modificarea modelului  Cererii de finantare,  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 Finanţare.  

 Atentie !!! 

Documentele care nu sunt mentionate in cererea de finantare dar sunt prevazute in Ghidul 

solicitantului sau pe care solicitantul le considera relavante pentru sustinerea proiectului vor fi 

mentionate in cererea de finantare la pozitia,, Alte documente justificative, după caz., 

 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. 

 Piesele desenate care depasesc formatul A3, se pot atasa salvate direct in format PDF, la care se va 

adauga declaratia proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea de finantare. 

 Dosarul Cererii de Finanțare va conține și Declarația specimen de semnătură, Anexa 3. 

 

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 situat in orasul Beclean, Zona de Agrement Figa nr.22 în original şi o copie, pe suport de 
hârtie și  2 CD-uri care cuprind dosarul scanat 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. Dosarul CF 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 şi județul pentru 
care se depune propunerea de proiect, precum și opisul tuturor documentelelor din dosar numerotate pe 
fiecare pagina.  

 Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la sediul  Asociatiei PARTENERIAT GAL TINUTUL 
HAIDUCILOR, de luni pana vineri intre orele 10-14.  
 

9.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare   

 

 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.   

 Toate verificarile se efectueaza de catre doi experti tehnici cu atributii in verificarea si selectia 

proiectelor. Se va respecta principiul de verificare ”4 ochi”, respective documentele de verificare si selectie a 

proiectelor vor fi semnate de catre minimum 2 angajati – un expert care completeaza si un expert care verifica. 
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Atenţie ! GAL TH îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare oricand pe parcursul 
verificarii proiectului dacă, se constată că este necesar. Informatiile se vor solicita de catre expertii GAL TH  in 
scris, iar raspunsurile vor fi transmise tot in scris. 
 

9.3. 1 Verificarea conformitatii administrative 

 

 Verificarea administrativa, privind  existența documentelor depuse la Cererea de Finanțare se 
realizează la nivelul Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR conform conform Anexei 7 „Fișa 
de verificare a conformității administrative” din prezentul Ghid;  

 Dosarul cererii de finanţare este verificat administrativ de 1 expert GAL TH, in ziua depunerii acestuia.  

 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, iar 
solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 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 răspunsului la solicitarea de informații suplimentare. 
Ulterior, expertul tehnic care a facut verificarea pregăteşte notificarea solicitantului privind respingerea CF şi 
motivaţia respingerii. 

 

9.3.2 Verificarea eligibilitatii cererii de finantare 

 

Verificarea eligibilitatii se realizeza in baza cererii de finantare si a documentelor depuse și vizează îndeplinirea 

criteriilor de eligibilitate ale solicitantului, indeplinerea conditiilor de eligibilitate ale proiectului și  verificarea 

bugetul poiectului, conform Anexei 8. - Fisa de verificare a eligibilitații , din prezentul ghid al solicitantului, 

de către experții  tehnici .  

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:  

 Verificarea eligibilității solicitantului ;  

 Verificarea criteriilor de eligibilitate;   

 Verificarea bugetului indicativ al proiectului;  

 Verificarea Studiului de Fezabilitate și a tuturor documentelor anexate  
 

 Verificarea bugetului proiectului constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Fundamentarea bugetară, respectiv valoarea Bugetului va respecta 
principiul rezonabilității costurilor și prețurilor. 

 

 Expertii vor analiza Declarația pe propria răspundere a solicitantului, pentru a vedea dacă există riscul 
dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor 
finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare. 
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 Expertii GAL TH pot să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, in cazul în 
care Cererea de Finantare nu conţine informaţii suficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate, sau 
există informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finantare, in cazul prezentarii unor 
documente obligatorii specifice proiectului, care nu respecta formatul standard (nu sunt conforme), in cazul 
necesitatii prezentarii unor documente suplimentare fara inlocuirea documentelor obligatorii la depunerea 
cererii de finantare, in cazul necesitatii corectarii bugetului indicativ. In acest caz se solicită reprezentantului 
legal al solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea neconcordanțelor . 

 Daca in urma solicitarii  informatiilor suplimentare, solicitantul trebuie sa prezinte documente emise de 
alte institutii, aceste documente trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate la momentul 
depunerii cererii de finantare.  

 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.  

     

 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. 

9.3.3 Verificarea conformitatii si eligibilitatii la nivelul AFIR  

 Structurile teritoriale ale AFIR - CRFIR vor primi cererile de finanțare selectate de GAL. La depunerea 
proiectului la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent atât solicitantul (reprezentantul legal sau un 
împuternicit al acestuia) cât și un reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici, 
prin procură notarială (în original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie 
prezența solicitantului.  

 ATENŢIE!  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente 
sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată de către AFIR 
că este necesar.   

 În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete ‐ inclusiv 
din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul CRFIR poate 
solicita informații suplimentare. Experții CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) 
în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor 
solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către 
solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, 
aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR. 

 

9.3.4 Verificarea pe teren a cererilor de finanţare  

Verificarea pe teren se realizează de către expertii GAL TH. Se va completa Anexa 11 - Fisa de verificare 
teren  
Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative 
ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Se 
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procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate evidenţiate în etapa verificării administrative prin 
comparaţie cu realitatea de pe teren, pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în 
criteriile de eligibilitate și selecție.  

 

9.3.5 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  masura. 

 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. 

 Atentie! Solicitantii al caror punctaj estimat va scadea in urma evaluarii de catre expertii GAL sub 
pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi declarate neconforme 

 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, inclusiv anexele tehnice şi administrative 
depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou.  

 Pentru proiectele declarate eligibile, angajaţii GAL TH vor întocmi şi completa Fişa de verificare a 
criteriilor de selecţie –  Anexa  10 care cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează 
proiectul si  punctajul obţinut.  

 

Capitolul 10  - CONTRACTAREA FONDURILOR 

 Proiectele selectate de GAL vor fi depuse la CRFIR. La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele  cu 
construcții – montaj (indiferent  de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente 
beneficiarilor publici; 

 La depunerea proiectului la CRFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În 
cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

 Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternicit al acestuia) depune proiectul la CRFIR pe raza 
căruia acesta va fi implementat. Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele 
administrative conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea 
şi/sau înlocuirea documentelor. 

 Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea 
în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea 
nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia. 

 După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren, 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.   

 Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 
semnează de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul 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: M01–01).   
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 Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar 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 7.2, 
ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.   

  

 Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:  

 − pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul 
euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv 
anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene 
http://www.ecb.int/index.html;   

 − pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei 
plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează 
plata respectiv 

 Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 
Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.  

 

 În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are 
obligația de a transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente 
Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul 
aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat.   

 

 În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor 
de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format 
electronic (CD).  

 

 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.  

 

 Atenție! Pe durata de valabilitate și monitorizare 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 11 – AVANSURILE 

• Masura : 7–M7.5.a/6B ,, Infrastructură turistică mică – amenajarea de trasee turistice în Ţinutul 

Haiducilor” este masura de tip – INVESTIȚII.  

• 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 

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
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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 Contractantă și atunci când are avizul favorabil 

din partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranşă de platăPlata 

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.   

• Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar‐fiscale până la 

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

plată.  

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

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

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

documentul  prin  care  dovedește  prelungirea valabilităţii  Scrisorii  de  Garanţie Bancară/Nebancară, 

poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la  prelungire. 

 

Capitolul 12  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 
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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 13  TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATA AFERENTE TRANSELOR 

DE PLATA 

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

 Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 0.1L 
conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la 
acesta.  

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

 Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, 
la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. După 
verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP 
emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).   

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

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

 Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de 
plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR  www.afir.info.   

 Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza 
prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, 
conform codului contractului/deciziei de finanțare.   

 

 Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea 
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt 
disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 

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

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

 

http://www.afir.info/
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Capitolul 14 – MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 
• Perioada de monitorizare a proiectului  este de 5 ani iar 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 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 zi le 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. 

 

Capitolul 15 INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt; 
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1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu 
Justificativ, 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. 
 
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în 
termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 
 

3.1 Pentru oras, comune și ADI Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
orasului/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 Monitorul 
Oficial); 
Și 
3.2 Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 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, în privinţa supunerii acesteia  controlului de legalitate 
al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului 
pentru controlul de legalitate); 
Și/sau 
3.3 Pentru bunurile din domeniul privat al UAT 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor si/sau completărilor la inventar în sensul includerii 
în domeniul public, sau detalierii poziției globale existente. Nu este necesară prezentarea extrasului de carte 
funciară privind intabularea terenului în faza de evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la 
ultima cerere de plată. 
3.4 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie 
(dacă este cazul); 
3.5 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua 
lucrări, conform cererii de finanţare. 
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM – la contractare:  
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 
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. 
 

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional, daca este cazul. 
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala în 
cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 
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 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 daca este cazul; 
 Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
 Agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
 Nominalizarea reprezentantului legal al orasului/comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu GAL si AFIR în 

derularea proiectului. 
 Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

 
7.1 Certificatul de înregistrare fiscala 

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 

de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

7.2.1Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 
 

8.Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul dereeșalonare a datoriilor către 
bugetul consolidat (daca este cazul) – contractare- 
 
9.Certificatul de cazier judiciar – contractare- 
 
10.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 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau 
11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
 
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 
desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție 
accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect, daca este cazul. 
 
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), 
pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi 
tipuri de investiţii. 
 
14. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană,  construcția 
va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, 
dacă este cazul.  
 
15.Extrasul din strategie, care confirmă dacă 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.  
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16. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii – la contractare. 
 
17. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului, daca este cazul. 
  
18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este 
cazul – se depune la contractare. 
 
19. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz) 

- Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului primarului și Hotărârea de validare a consilului 
local; 

- Alte documente doveditoare ale proprietatii, conform legislatiei nationale. 
. 
ATENŢIE!  Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate 
al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

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

 

Capitolul 16 Anexe 

Anexa 1 Cerere-Finantare; 
Anexa 2- Adresa de înaintare; 
Anexa 3 - Declaratie specimen de semnatura; 
Anexa 4 Studiul de Fezabilitate; 
Anexa 5 Recomandari analiza cost-beneficiu; 
Anexa 6 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect; 
Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii administrative; 
Anexa 8 Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului; 
Anexa 9.1 Lista zonelor cu potential turistic ridicat. 
Anexa 9.2 Extras Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România 
Anexa 10 Fisa de verificare criterii selectie;   
Anexa 11 Fisa de verificare pe teren; 
Anexa 12 Traseele turistice virtuale definite la nivelul Ţinutului Haiducilor 


