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CAPITOLUL I – DEFINITII SI ABREVIERI 

1.1. Definiţii 

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

procesul de implementare a măsurilor finanţate prin FEADR; 

Beneficiar – entitate publică sau privată care activează în domeniul formării profesionale a 

adulților și  care îndeplinește criteriile de eligibilitate și de selecție; 

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

financiar nerambursabil; 

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor 

nerambursabile între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Durata de implementare a proiectului – reprezinta durata de realizare a activitatilor 

proiectului inclusiv derularea procedurilor de achizitii si reprezinta termenul limita pana la care 

beneficiarul poate depune ultima cerere de plata. 

Durata proiectului  este durata implementarii proiectului ,exprimata in luni, exclusiv 

perioada de intocmire depunere si avizare a raportului final de activitate. Perioada de intocmire 

depunere si avizare a a raportului final de activitate este prevazuta în Manual de Procedură de 

procedura pentru implementarea Masurii 19,, Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER,, Sub- masura 

19.2 ,, Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei  de dezvoltare locală,, versiunea 

01, pct.10.2 -Verificarea raportului de activitate (intermediar si final) care se afla pe site-ul AFIR. 

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

obținerii finanțării prin măsurile/operațiunile din FEADR; 

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

un scop bine definit; 

Expert formator - persoană fizică cu experienţă, abilităţi şi competenţe profesionale specifice 

în domeniul instruirii, prin utilizarea de metode şi tehnici specifice, dovedite prin documente 

justificative în condiţiile legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului; 

 Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă unitatea tehnico-economică de sine stătătoare, cu 

o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau 

creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de 

mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una 

sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate 

pentru activităţi agricole; 

Fermier/taran – persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei 

naţionale, a cărui exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate 

agricolă; 

Fișa 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; 
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Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în  
baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a 
Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și 
nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR; 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai  
instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca  
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons 
Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 
Economiei Rurale”; 

Partener – entitate publică sau privată care poate participa alături de solicitant la depunerea 

unei propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 20142020, în conformitate cu 

prevederile Acordului de parteneriat semnat; 

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 care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal 

solicitantul, respectiv beneficiarul, potrivit actului de organizare și funcționare al entității care 

depune proiectul și care semnează Cererea de finanțare, respectiv Contractul de Finanţare sau 

persoana împuternicită, în condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 

Solicitant – entitate publică sau privată, constituită conform legislaţiei în vigoare în România, 

care are în obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de  proiect 

și depune cerere de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz,  calitatea de lider; 

SDL- Strategia de dezvoltare locală 

Tânăr fermier -  persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care 

deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau 

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi 

decontate prin FEADR; 

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

sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile și, ca atare, nu pot fi decontate prin 

FEADR, nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică și vor fi suportate 

integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului; 

file:///D:/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133170/00032916.htm
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Valoarea totală a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru 

investiții/servicii. 

Zi – zi lucratoare 

1.2 Abrevieri 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

DGDR AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), din cadrul MADR, responsabilă cu implementarea PNDR; 

CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

CRFIR-Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

OJFIR – Oficiul Județean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

SFP – Serviciul de Formare Profesională; 

PFA – Persoană fizică; 

II – Întreprindere individuală; 

GAL TH– Asociatia PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR; 

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

GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR. 

EG-  Criteriu de eligibilitate 

CF - Cererea de finantare 

CAPITOLUL II PREVEDERI GENERALE 

2.1  Baza legală europeană 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17  
decembrie 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 şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare;  

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

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

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

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 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  



 

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 

 

 

pag. 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

şi utilizarea monedei euro, cu modificările ulterioare; 

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

stabilirea 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; 

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

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

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

de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

cu modificările ulterioare. 
 

2.2  Baza legală națională 

 Legea  31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

 OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , cu modificările şi completările  

ulterioare; 

 Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor  

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările şi 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.66/2011 privind prevenirea, constatarea și  

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

publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 
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 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; 

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

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

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

 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. 

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

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii 

maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 

pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

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

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 963/R din 30.06.2016 privind  
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 
 
2.3. Alte reglementari tehnice. 

 

 Strategia de dezvoltare locală 2014-2020: Inovare și Tradiție Asociația Parteneriat GAL  
ȚINUTUL HAIDUCILOR- versiunea 2 

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

cadrul strategiei  de dezvoltare locală- versiunea 02; 

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

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

strategiei  de dezvoltare locală,,- versiunea 04. 

   

2.4  Contribuția masurii 1–M1.1.a/1A-  ,,TARANI LIDERI ”  Formarea de competetente pentru 

inființarea structurilor asociative 

Măsura are o abordare axată pe zonă, vizând soluţionarea unei probleme specifice Ţinutului 

Haiducilor – antreprenoriat redus, mentalităţi deficitare şi lipsă de familiaritate cu structurile 

asociative (în contextul în care anumite zone din Ţinutul Haiducilor nu au fost colectivizate în 

perioada comunistă). Măsura contribuie la soluționarea problemelor P1, P4 și P5 identificate în 

analiza-diagnostic, reducând unele dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la secțiunea 

“Agricultură și industrie alimentară” - respectiv: 

 Marea majoritate a ţăranilor nu beneficiază de instruire în domeniul antreprenoriatului rural; 

file:///D:/dfacus/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp267124/00180462.htm
file:///D:/dfacus/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp267124/00173716.htm
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 În majoritatea comunelor din GAL lipsesc structurile asociative, care să ofere putere de 

negociere în relația cu furnizorii și distribuitorii; 

 Mentalităţile deficitare şi lipsa obişnuinţei de a lucra împreună blochează iniţiativele de 

cooperare şi asociere; 

 Marea majoritate a ţăranilor nu sunt familiarizaţi cu procesul înfiinţării unei structuri 

asociative şi nu cunosc cum funcţionează aceasta. 

Măsura valorifică şi unele puncte tari menţionate în analiza SWOT la secţiunile “Organizare 

instituţională şi socială” şi “Agricultură şi industrie alimentară” – respectiv: 

 Interesul major pentru programul LEADER demonstrat în cadrul consultărilor publice; 

 Existenţa unei emulaţii pe plan local în ceea ce priveşte constituirea de cooperative şi grupuri 

de producători. 

 

2.5  Obiective și priorități 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL, este următoarea: 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competitivității agriculturii 

Obiective specifice/locale ale măsurii:  

- Formarea ţăranilor din GAL Ţinutul Haiducilor pentru înfiinţarea de structuri asociative 

funcționale; 

- Crearea de reţele între fermieri cu pregătire similară; 

- Crearea de relaţii economice şi de colaborare între ţăranii lideri şi structurile ce vor fi 

înfiinţate în urma derulării proiectelor. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 1 –  

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a 

creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. 

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

- Inovare: pentru mulţi ţărani, ideea de a demara o afacere agricolă în locul agriculturii de  

subzistenţă este un concept nou şi inovator. În ceea ce priveşte ideea de asociere, inovaţia apare la 

nivelul formelor moderne propuse, structurate şi funcţionând altfel decât “cooperativele” comuniste. 

- Mediu şi climă: programele de formare vor include în mod obligatoriu, ca şi tematică  

orizontală, dezvoltarea durabilă. În plus, ca o adaptare locală, ele vor include şi cel puţin un modul 

dedicat agriculturii ecologice şi adaptării la schimbările climatice. 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin: 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local; 

 Dezvoltarea identității locale. 

2.6 Indicatori de monitorizare 

 Indicator: Numărul total al participanților instruiţi - minim 200. 

 Indicator: Cheltuieli publice totale – 39.117,38 Euro 
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CAPITOLUL III  DEPUNEREA PROIECTELOR  

 

3.1. Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

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

selecţie.  

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

proiectelor pentru aceasta masura.   

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

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

și depunerea acestora. 

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 

nr.22, 1 exemplar în original, 1 exemplar copie și 2 CD-uri care cuprind scan-ul dosarului complet al 

Cererii de Finanțare.  

Atenție: Perioada de depunere a Cererii de finantare se va face in intervalul cuprins intre data 

lansarii apelului de selectei si data limita de depunere a proiectelor conform apelului de selectie. 

Dosarul CF va fi însoțit de o adresă de înaintare (conform Anexei 3), 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 în   perioada 24.05.2018- 27.07.2018, în intervalul de luni –vineri intre orele 10-14. 

 

 

3.2.  Alocarea disponibilă pe sesiune 

Alocarea pe sesiune este de  39.117,38 euro 

 

3.3. Punctajul minim este  30  puncte. 

3.4. Durata de implementare a proiectului  

Durata maximă de implementare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de propuneri de 

proiecte este de 12 luni. 
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CAPITOLUL IV- BENEFICIARI ELIGIBILI 

4.1. Beneficiari eligibili / Beneficiari directi 

În cadrul acestei sub-măsuri, beneficiarii sunt: Entități publice sau private care activează în 

domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție . 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt:  

 Persoane juridice de drept public; 

 Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial; 

 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 

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.   

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) 

poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe GAL‐uri din același județ, 

județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă 

condițiile minime menționate mai sus,  următoarele condiții:  

• acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de 

acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv 

proiecte finanțate în perioada de programare 2007 ‐ 2013;  

• acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus 

de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;  

  

4.2. Grupul tinta-Beneficiari indirecti 

Beneficiari indirecţi:  ţărani din GAL Ţinutul Haiducilor. 

. 

 

CAPITOLUL V CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

1 Criterii generale de eligibilitate 

 

1.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului  

Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în 
Cererea de finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului 
sau al oricărui document legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de 
finanțare.   

Se verifică: 
a. Persoane juridice de drept public: 

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei 

b. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 
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 Obiectul principal sau obiectul secundar de activitate autorizat, în conformitate cu  

prevederile Legii 359/2004, prevăzut în Certificatul constatator emis de către Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, valabil la data depunerii CF, trebuie să cuprindă codul CAEN pentru formarea 

profesională a adulţilor (8559 – Alte forme de învăţământ); 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de 

activitate/activităţile specifice ale entităţii; 

c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie  

teritorială îşi are sediul; 

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare 

dacă  este cazul; 

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

 Alte documente relevante cu valoare probatorie din care să reiasă obiectul de  

activitate/activităţile specifice ale entităţii privind formarea profesională. 

 

1.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării  activităților specifice 

Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să 
asigure capacitatea tehnică și financiară.  

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative:  

 Declaraţia pe propria răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure  

capacitatea tehnică  si financiară necesară ( pct.12 din Anexa 2 din cerea de finantare). 

 In cazul solicitanților persoane juridice   de drept privat  pentru capacitatea financiară vor fi  

prezentate situaţiile financiare  ale solicitanților înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – 

formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n este anul 2017.  

Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o 

persoană juridică de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior 

procesului de selecție, respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente 

persoanei juridice de drept public, în conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare 

aplicabile entităţilor publice. 

1.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? 

Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii din SDL, cu 
cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de 
GAL. 

Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/ acţiuni sprijinite prin proiect, a definit 
obiectivele și a specificat perioada de referință.  
Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și 
apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect. 

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea 
și necesitatea proiectului, astfel: 
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- Pentru activitățile propuse prin proiect este justificată necesitatea și eficiența lor legate de realizarea 
obiectivelor  proiectului; 
- nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de 

formare a fost respectat; 
- durata minimă a activităților de formare/ informare a fost respectată (5 zile,; 
- tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități 

demonstrative identificate în teritoriul GAL; 
- calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii corespunde tipului de activități 

propuse;  
- numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților; 
- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de  
resurse umane; 

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. 
 

 

1.4  Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat.  

Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în 

proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De 

asemenea, se verifică în anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru 

participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele 

care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, 

referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică în funcție 

de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. 

ATENȚIE!  Pentru expertii formatori  solicitantul va propune un număr de experți formatori 

considerat de către acesta necesar pentru implementarea cu succes a activităţilor proiectului și a 

căror specializare corespunde activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect, ce 

urmează a fi desfășurate de către aceștia.  

 Pentru fiecare formator și moderator propus, solicitantul va face dovada că acesta: 

o are studii universitare obținute cu diplomă de licență într-o specializare convergentă cu tematica 

cursului și/sau a atelierului de lucru condus. Se solicită studii superioare in domeniul agricol. 

o are o experiență profesională anterioară în livrarea de cursuri de formare și/sau moderarea de 

ateliere de lucru  in domeniul agricol  si /sau antreprenoriat și/sau dezvoltarea formelor 

asociative. 

 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate  

de fiecare expert propus; 

 Declarații de disponibilitate  ale expertilor implicati  ) pentru în proiect(semnate si datate)  

pentru intreaga perioadă de derulare a activităților proiectului ; 

  Documente support petru experti  care sa dovedească pregatirea profesională în domeniul  
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pentru care se solicita finanțarea: 

  ( formator sau formator de formatori /adeverință prin care se dovedește că profesează într-o 

funcție didactică la nivelul învățământului liceal, vocațional, profesional și tehnic, invatamant 

pentru adulti sau adeverință prin care se dovedește că este cadru didactic la nivelul 

învățământului superior-asistent/lector/ conferențiar/profesor universitar și care să ateste 

vechimea în muncă şi disciplinele predate pentru cadrele didactice; 

 Copie după diploma de licență  a fiecărui expert formator cu respectarea specializărilor  

activităților aferente susținerii cursurilor derulate prin proiect; 

 Pentru cadrele didactice, nu este necesară copia diplomei de licență pentru disciplinele pe  

care le predau în sistemul de învățământ. Pentru predarea altor discipline, în afara celor predate în 

sistemul de învățământ, aceștia vor prezenta copie după diploma de licență; 

 CV - uri care prezintă semnătura și numele în clar  din care să reiasă experienta similara (ca  

formator sau cadru didactic)precum si experientă profesională în cel puțin un proiect, în accord cu 

tematica cursului; 

1.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau  au 
domiciliul pe teritoriul GAL? 

Selecţia participanţilor la cursuri de formare şi ateliere de lucru  se face de  GAL care 

are sarcina de a anima teritoriul şi de a identifica nominal beneficiari indirecţi ai măsurii. 

Lista participantilor la cursurile de formare va fi pusă la dispozitia solicitantului de GAL 

TINUTUL HAIDUCILOR. 

 

2. Criterii de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL 
 

2.1  Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili ? 

Se verifică: 

a. Persoane juridice de drept public: 

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 

 

b. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la data  

depunerii Cererii de Finantare. 

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie  

care atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial. 

 

c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie   

teritorială îşi are sediul;  

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare,  

dacă este cazul;  

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare;  

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care  

atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop  patrimonial; 
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Toate documentele vor fi valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. 

 

2.2 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

România ? 

Se verifică: 

a. Persoane juridice de drept public:  

 Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei. 

b. Pentru Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial: 
 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la data  

depunerii CF; 

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care  

atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial constituită în 

conformitate cu legislaţia în vigoare în România. 

c. Pentru Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial: 

 Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie  

teritorială îşi are sediul; 

 Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare,  

dacă este cazul; 

 Hotărârea judecătorească de înfiinţare; 

 Orice alt document emis de către autorităţi/entităţi competente cu valoare probatorie care  

atestă încadrarea în categoria de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial constituită 

în conformitate cu legislaţia în vigoare în România. 

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

 

2.3  Solicitantul  are experiență anterioară în  furnizarea de cursuri de formare  si moderarea de 

ateliere de lucru ? 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative:  

 Lista principalelor activitati de formare profesională/instruire  în ultimii 3 ani (anul n; n-1, n-2 

unde anul n este anul 2017), care va cuprinde: prezentarea activitatii de formare  

profesională/instruire  desfasurata , perioada si locatia , durata în zile , numar de participanti. 

 Documente suport pentru fiecare activitatea  menţionata în listă, care probează  

experienţa solicitată, (copii în conformitate cu originalul după contracte /recomandări/certificări 

/liste de prezența , dupa caz).  

 Se va verifica dacă solicitantul a realizat cel putin o activitate de formare  

profesională /instruire,  in domenii relevante pentru tematica cursurilor si atelierele de lucru ,  în care 

a avut calitatea de beneficiar/furnizor de cursuri sau în calitate de lider al asocierii/de parteneriat. 

 

2.4  Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare ? 

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că solicitantul nu se află în  
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procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare 

temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură 

prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale (Anexa 2 la cererea de finantare) 

 În cazul persoanelor juridice de drept privat cu scop patrimonial se va verifica, doar unde  

este cazul, și certificatul constatator din care să reiasă date privind concordatul preventiv și fapte 

aflate sub incidența art. 21 lit. e-h din Legea 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 26/1990. 

 Verificarea aferentă stării de faliment sau lichidare nu se aplică în cazul în care solicitantul  

este o persoană juridică de drept public. 

 

2.5  Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat.   

Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate se vor depune ca documente justificative: 

 Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi sociale  

emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 

 Certificate de atestare fiscală valabile, care să ateste lipsa datoriilor scadente fiscale şi sociale  

emise de Primăriile pe raza cărora îşi au sediul social, puncte de lucru; 

 Graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidate, după caz. 

 

CAPITOLUL VI ACTIUNI/  CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Măsura finanțează un modul de instruire alcatuit din cursuri și ateliere de lucru, in  

domeniul Antreprenoriat rural și in domeniul Parteneriat rural adaptate la specificul local al 

teritoriului Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR.  

 In cadrul modului de instruire, cu o durata din 40 de ore de instruire, (20 de ore /domeniu),  

fiecare domeniu are definte tematici specifice (capitole) pentru ca beneficiarii sa inteleaga avantajele 

constituirii in forme asociative ale fermierilor dinTinutul Haiducilor. 

a. Formare în domeniul antreprenoriatului - curs competenţe antreprenoriale, cu aplicare pe 

înfiinţarea unui IMM sau a unei întreprinderi individuale adaptata specificului Tinutului Haiducilor 

cu următoarele tematici/capitole 

 Cum înfiinţăm o firmă sau o întreprindere individuală; 

 Cum conducem o firmă sau o întreprindere individuală – strategie şi plan de afaceri; 

 Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi şi 

exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL); 

 Marketing rural şi exemple de bune practice. 
Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită  printr- o  pregatire teoretică si un  

atelier de lucru practic.  

În cadrul  atelierului  se vor aplica efectiv noțiunile predate, trainerul urmând să asiste 

participanţii să elaboreze documentația necesară înființării unei firme sau a unei întreprinderi 
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individuale și să elaboreze, pentru aceasta, un plan de afaceri şi o strategie de marketing care 

respectă principiul dezvoltării durabile. 

 

b.Formare în domeniul parteneriatului rural – cu aplicare directă în domeniul înființării și 

funcționării cooperativelor şi a întreprinderilor sociale de inserţie cu adaptata specificului 

Tinutului Haiducilor cu următoarele tematici: 

 Ce este și care sunt avantajele unei cooperative/întreprinderi sociale de inserţie; 

 Cum înființăm o  cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie; 

 Cum funcţionează o cooperativă/întreprinderi sociale de inserţie. Management  

participativ; 

 Dezvoltare agricolă durabilă şi adaptare la schimbările climatice – mentalităţi 

şi exemple concrete (cu accent pe situaţia existentă în teritoriul GAL); 

 Oportunităţi de procesare; produse rurale cu potenţial de vânzare - bune practici;  

 Dezvoltarea parteneriatelor. Lanţul scurt. Modalităţi de asociere pentru vânzare –  

bune practici. 

Fiecare dintre aceste teme va fi acoperită printr-un curs de  pregatire teoretică si un  

atelier de lucru practic.  

În cadrul atelierului se vor aplica efectiv noțiunile predate, trainerul urmând să asiste participanţii să 

elaboreze documentația necesară înființării unei cooperative, să ia decizii privind managementul 

acesteia și să elaboreze un plan de afaceri şi o strategie de marketing care respectă principiul 

dezvoltării durabile. De asemenea se vor identifica propuneri de parteneriate pentru vânzarea 

produselor în lanţ scurt. 

 Cursurile de formare profesională organizate în cadrul prezentului apel  de propuneri  

de proiecte nu se supun prevederilor art. 21 din Ordonanța nr. 129/2000 privind autorizarea 

furnizorilor de formare profesională a adulților. 

 

 6.1.1 Detalii privind continutul si derularea cursurilor si atelierelor: 

 Numarul total al participantilor la instruire este de 200  persoane. Lista participantilor la  

cursurile de formare va fi pusă la dispozitia solicitantului de GAL TINUTUL HAIDUCILOR, după 

semnarea Contractului de Finantare. 

 Cursurile si atelierele de lucru se vor desfasura pe teritoriul Gal TINUTUL HAIDUCILOR ,in  

Orasul Beclean si comunele :Spermezeu 

Matei, Nuseni, Branistea, Caianu Mic, Tarlisua, Zagra, Lechința, Reteag, Chiuza, Runcu Salvei, 

Ciceu Giurgesti, Negrilesti. 

 Spatiul  pentru desfasurarea cursurilor si atelierelor va  fi asigurat de primariile din  unitățile  

administativ-teritoriale mentionate . 

 Se vor organiza 14 grupe de cursanti. 

 Numarul minim de participanti /grupa de formare 10 persoane. 

 Numarul  maxim de participanti /grupa de formare  28  persoane. 
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 Durata unei actiuni de formare- modul de instruire, este de 40 de ore pentru  cele doua 

domenii : Antreprenoriat rural și Parteneriat rural. 

 Cursurile de formare profesională se vor realiza pe baza unei  curricule   însoțită de plan de  

pregătire pentru fiecare grupa.  

 curricula si sport de curs vor urmari respectarea modulului de instruire alcatuit din cele 

doua domenii ANTREPRENORIAT RURA;-PARTENERIAT  RURAL).   

 Suporturile de curs  vor fi multiplicate pentru toti participantii. Fiecare participant va primi 

suportul de curs în format scriptic;  

 Tematica se va adapta  in functie de nevoile specifice ale grupului tinta  identificate în cadrul  

SDL respectiv: instruire in domeniul antraprenoriatului rural, schimbarea mentalității privind  

asocierea si cooperarea , realizarea structurilor asociative care sa ofere putere de negociere în   

relatia cu furnizorii si distribuitorii, marketing rural si exemple de bune practice in concordantă 

cu masurile si finantarile din strategie . 

Se vor folosi metode de predare – învăţare cu caracter activ, interactiv şi metode  

centrate pe cursant. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea sugerată de expertul formator,  

dar abordarea acestora va fi flexibilă, diferenţiată, ţinând cont şi de particularităţile grupului, de 

nivelul de pregătire. 

 Cursanții vor certifica prezența proprie prin semnătura pe formularul de listă de  

prezență .Expertul formator va ține evidența prezenței cursanților prin certificare cu semnătura 

proprie  pe formularul de listă de prezență. 

 Procesul de evaluare va avea în vedere gradul de  însuşire a deprinderilor și competențelor  

asociate celor două   domenii : Antreprenoriatul rural și Parteneriat rural. 

Cursanţii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate  

în cadrul  curriculei. 

La finalul  modului  de formare profesională, beneficiarul va realiza evaluarea finală a  

cunoștințelor teoretice și practice pe cele două domenii, dobândite de cursanți,  în urma participării 

la toate cele   40 de ore de instruire  pe baza unui test scris si va aplica Chestionarul de evaluare a  

cursului – anexa 4 la Ghidul solicitantului.  

 Toate materialele editate, tiparite și distribuite pentru și pe parcursul sesiunilor de  

instruire vor prezenta elemente de identitate vizuală conform Ghidului de utilizare a elementelor de 

identitate vizuală pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, întocmit 

în baza Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 808/2014, art. 2.2 – Responsabilitățile beneficiarilor. 

 Drepturile de utilizare a materialele editate, tipărite pentru și pe parcursul sesiunilor  

de instruire,suportul de curs, intră în proprietatea GAL Ținutul Haiducilor.  

 La sfârşitul  cursurilor , cursanții vor primi  Diplomă de  participare. Semnarea  diplomelor  de 

participare se face de către beneficiar. Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor 

menționate în  Diplomele  de participare aparține exclusiv solicitantului. 

 Solicitantul va fi responsabil de asigurarea participarii cursantilor la instruire. 
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6.2 Acţiuni neeligibile: Servicii de consiliere şi consultanţă (art. 15 din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

6.3.Cheltuieli eligibile 

Conform Fisei tehnice a Masurii 1–M1.1.a/1A „ Tarani lideri”- Formarea de competenţe pentru 

înfiinţarea structurilor associative  apraobata de MADR  sunt eligibile : 

a)Costurile  legate de organizarea şi livrarea cursurilor de formare şi a atelierelor de lucru: 

 Onorariile  prestatorilor  (inclusiv  salarii, masa si  transport ); 

 Materiale didactice şi consumabile;  

b) Costuri legate de asigurarea participării beneficiarilor indirecţi 

 Costuri legate de masa participanţilor; 

 Costuri legate de deplasarea participanţilor. 

Structura Bugetul indicativ  al proiectului este prevăzut in anexa 1 la Cererea de finanțare. 

Atentie: la Anexa 1 din cererea de finanțare – Buget indicativ,  se va atasa si o fundamentare pe 

tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitațile si rezultatele proiectului. 

 Fundamentarea bugetară, respectiv valoarea Bugetului va respecta principiul rezonabilității  

costurilor și prețurilor in conformitate cu prevederile art. 8 alin.3 din  HG 226/2016. 

 La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al  
prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a 
PNDR 2014-2020, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele 
de preț între care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.  

În cazul în care categoriile de bunuri/servicii bugetate nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul 

centralizator al prețurilor maximale utilizate  în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 

LEADER a PNDR 2014-2020) solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă 

conformă pentru fiecare bun/serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 

oferte conforme pentru fiecare bun/serviciu a cărui valoare depășește această valoare. Toate 

cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune 

gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 

Beneficiarul va avea în vedere faptul că, pe parcursul implementării proiectului, AFIR va 

verifica cheltuielile declarate în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile 

suportate și plătite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să 

fie verificată în etapa de avizare a achizițiilor pentru cheltuielile eligibile care implică realizarea unei 

proceduri de achiziţii și în etapa de autorizare a plăților, pentru cheltuielile care nu se supun 

procedurilor de achiziții. 

 Există  urmatoarele variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect: 

- Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, 

în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligiblă plata salariilor acestora. În 

acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv 

costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract 

de muncă, cu condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru 

proiect. 

- Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor contracte de prestări  

http://www.afir.madr.ro/
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servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de 

plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat 

serviciul respectiv (PFA sau II). 

 În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul cursant/zi de  

instruire propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile eligibile sau se constată faptul că, pentru 

anumite categorii de costuri nu s-a respectat principiul rezonabilității prețurilor, diferența va fi 

suportată de beneficiar și va reprezenta cheltuială neeligibilă din PNDR. 

 

6.4 Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli neeligibile (suportate integral de către beneficiarul proiectului) 

 - costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de 

educație sau sisteme de învățământ secundar și superior; 

 - costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

 -  costurile cu investițiile. 

 

CAPITOLUL VII  SELECTIA PROIECTELOR 

7.1 Selectia proiectelor 

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

nivelul  GAL TINUTUL HAIDUCILOR. 

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

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

fiecare funcţie în parte  este  prevăzut un supleant. 

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

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului 

de Selecţie, din care peste 51% să fie din mediul privat şi societatea civilă, iar organizațiile din mediul 

urban să reprezinte mai puțin de 25%. 

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

obiectivelor propuse în SDL si se incadrează in planul finaciar,  să realizeze  selectia proiectelor, să 

emită si să  semneaze raportul de selectie intermediar si final  să respecte prevederile OUG 66/2011, 

cu modificările si completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese. 

 Premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții  

cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o 

declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate 

cel puțin următoarele aspecte: - Numele și prenumele declarantului; - Funcția deținută la nivel GAL 

(nu se aplică în cazul externalizării); - Rolul în cadrul procesului de evaluare;  - Luarea la cunoștință a 

prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG nr. 

66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; - Asumarea faptului că în situația în 
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care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este 

pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului  

de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 

comitetului respective. 

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

solicitantului: 

o Beneficiarii care pot face dovada expertizei şi experienței anterioare (atât a  

organizației, cât și a formatorilor și moderatorilor propuși) în domenii relevante pentru tematica 

cursurile și atelierelor de lucru. 

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

Generala GAL. 

7.2. Criteriile de selecție pentru acordarea sprijinului 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul următor:  

Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  
Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in vederea 
punctării criteriilor de selectie 

1. Experienta  anterioară a beneficiarului 

(solicitantului ) în domenii relevante 

pentru tematica cursurile și atelierelor de 

lucru 

1.1  Beneficiarul (Solicitantul) a realizat cel  

putin 3 activitati de formare 

profesională /instruire,  in domenii 

relevante pentru tematica cursurilor si 

atelierele de lucru ,  în ultimii 3 ani 

(2015; 2016; 2017) în care a avut 

calitatea de beneficiar/furnizor de 

cursuri sau în calitate de lider al 

asocierii/de parteneriat. 

1.2 Solicitantul a realizat cel  putin  2 

activitati de formare profesională 

/instruire,  in domenii relevante pentru 

tematica cursurilor si atelierele de 

lucru ,  în ultimii 3 ani (2015; 2016; 

2017) în care a avut calitatea de 

beneficiar/furnizor de cursuri sau în 

calitate de lider al asocierii/de 

Max. 

40p 

 

 

40 p 

 

 

 

 

 

20 p 

Se verifică experienta anterioară a  

beneficiarului (solicitantului) în 

furnizarea cursurilor de formare 

Documente verificate: 

-Lista principalelor activitati de 

formare profesională/instruire  în 

ultimii 3 ani ( 2015;2016;2017 ), care va 

cuprinde: prezentarea activitatii de 

formare profesională/instruire  

desfasurată , perioada si locatia , durata 

în zile , numar de participanti. 

- Documente suport pentru fiecare 

activitatea  menţionata în listă, care 

probează experienţa solicitată, (copii în 

conformitate cu originalul după 

contracte /recomandări/certificări /liste 

de prezența , dupa caz).  
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Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  
Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in vederea 
punctării criteriilor de selectie 

parteneriat. 

 

2.  Experienta  anterioară a formatorilor 

(trainerilor) implicați în activitatea de 

formare profesională în domenii relevante 

pentru tematica cursurile și atelierelor de 

lucru. 

2.1  Dacă toți formatorii(trainerii)  propusi 

prin proiect au desfășurat activitate 

didactică de minimum 2 ani sau au 

susținut anterior ca traineri minimum 4 

cursuri* în cadrul unor proiecte de 

formare profesională și/sau contracte 

de formare profesională.  

2.2 Dacă toți formatorii (trainerii) propusi 

prin proiect au desfășurat activitate 

didactică de minimum 1 an sau au 

susținut anterior ca traineri minimum 2 

cursuri* în cadrul unor proiecte de 

formare profesională și/sau contracte 

de formare profesională.  

 

 

 Max 

 30 p 

 

 

30p 

 

 

15 p 

Se verifică : Experienta  anterioară a 

formatorilor (trainerilor) implicați în 

activitatea de formare profesională. Se 

acorda punctajul, daca fiecare formator 

propus indeplineste conditiile solicitate 

pentru criteriul respectiv. 

Documente verificate: 

- informațiile cuprinse în CF referitoare 

la descrierea propunerii de proiect şi a 

modului de asigurare a activităţilor si 

formatorilor (trainerilor) propusi; 

- documente pentru atestarea resursei 

umane; 

- adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitate pentru cadrele 

didactice; 

-CV - uri din care să reiasă experiența 

similară; 

- recomandări  din partea organizatiilor  

formatoare în care au activat ca 

formatori(trainer).  
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Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  
Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in vederea 
punctării criteriilor de selectie 

3.  Proiectul adaptează și detaliază tematica 

generală stabilită la nevoile grupului țintă 

şi dezvoltă concepte în domenii relevante 

pentru tematica cursurilor si alelierelor de 

lucru. 

 

 

 

 

30p 

 

 

 

Se verifică dacă în prezentarea curriculei 

sunt cuprinse informații privind 

adaptarea şi detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile grupului 

ţintă pe: instruire in domeniul 

antraprenoriatului rural, schimbarea 

mentalității privind asocierea si 

cooperarea , realizarea structurilor 

asociative care sa ofere putere de 

negociere în   relatia cu furnizorii si 

distribuitorii, marketing rural si exemple 

de bune practice in concordantă cu 

masurile si finantarile din strategie   . 

 Documente verificate 

- Cererea de finantare(CF) 

-Curricula 

 

 Total 100  

7.3   Punctajul minim  

 Punctajul minim este de   30 puncte 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

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

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

descrescatoare a  punctajului obținut la criteriile de selecție 3; 1; 2;  

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

-fisa masurii din SDL; 
-ghidul solicitantului pentru masura 1-M1.1.a/ 1A ; 
-criteriile de eligibilitate si selectie si punctajele aferente aprobate de Adunarea generala. 
- fisele de verificare a  proiectelor privind  conformitatea administrativă, eligibilitatea,  
încadrarea  si evaluarea  criteriilor  de selecţie 
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 

elaborate  la  nivelul  GAL TH,  datate  și  semnate  de  experții  evaluatori  și  verificate  de  
managerul GAL TH.      
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 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. 

 Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți  

GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. În 

cazul serviciilor de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi semnate și de către experții GAL.  

 

7.5 Modalitatea  de prezentarea a rezultatelor evaluarii 

 După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfasurat de catre personalul  

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

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

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

fiecare criteriu de selecţie. 

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

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

prin afişarea lui  la sediul GAL-ului.  

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

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

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

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

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

beneficiar. 

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

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

proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a 

proiectelor eligibile este mai mica sau egală cu alocarea financiară a apelului de respectiv , dat fiind 

faptul că nu există condiții care să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și 

selecție. 

 

7.6 Depunerea si soluționarea contestațiilor 

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

neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de 

web www.galtinutulhaiducilor.ro 

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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 Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 

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

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

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

secretariat@galtinutulhaiducilor.ro. 

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

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

sau mai multor criterii de selecție. 

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

Soluţionare a  Contestaților care   este  constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului public 

și 2 reprezentanți ai sectorului privat si socității civile. 

 După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor  

întocmește Raportului final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor 

parcurge procedura de selecție a cererilor de finanțare. 

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

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

 

7.7  Întocmirea Raportului de selecţie final a cererilor de finanţare 

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

solutionarea contestatiilor daca este cazul ,se întocmește  

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

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

eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

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

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

toate proiectele depuse in cadrul unui apel . 

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

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

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

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

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

selecției cererilor de finanțare depuse de către acestia . 

 Raportul de selecţie finale se publică pe pagina de internet a GAL după aprobarea acestora de 

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

 

CAPITOLUL VIII   VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 Contribuţia publică nerambursabilă este de 39.117,38 Euro, iar rata sprijinului este de 100%. 

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 

maximum 39.117,38 euro.  

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
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 Din contribuţiapublică nerambursabilă totală de 39.117,38 euro 

-  19558,69 Euro vor fi alocaţi pentru organizarea cursurilor de antreprenoriat rural (vizând  

înfiinţarea IMM-urilor şi întreprinderilor individuale),  

     -  19558,69 Euro vor fi alocaţi pentru organizarea cursurilor de parteneriat rural (vizând  

înființarea și funcționarea  structurilor asociative); 

 Proiectul se  va adresesa instruirii  unui număr minim de 200 persoane din grupul tintă. 
 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE  

nr. 1407/2013 

 Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor cuprinse în  

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

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

unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani 

fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor 

de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi 

pe perioada ultimilor 2 ani fiscali. 

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

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

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

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

respectarea regulii de cumul  a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis conform  pct. 16 din 

Anexa 2 din  cererea de finantare . 

 

CAPITOLUL  IX  COMPLETAREA SI DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE 

9.1 Completarea Cererii de Finanțare  

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

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

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

aceasta. 

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

pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  

 Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi îndosariat, paginat şi opisat, cu toate  

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n 

este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu 

permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare 

pagină va purta semnătura  si stampila solicitantului.  

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

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

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

implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Locală.  

http://www.galtinutulhaiducilor.ro/
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 Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de  

implementare  aparține solicitantului.  

 Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru  

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

îndeplinească. 

ATENȚIE ! 

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

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

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

pe motiv de neconformitate administrativă. La fiecare paragraf care nu este necesar a fi completat, 

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

 

9.2 Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare  
 Dosarul cererii de finanțare (CF) va fi depus de solicitanți (reprezentant legal  al  

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

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

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

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

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

 

9.3 Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare 

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

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

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

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

 

a)Verificarea conformității administrative 

 Verificarea administrativă se realizează la nivelul Asociației PARTENERIAT GAL TINUTUL  

HAIDUCILOR conform Anexei 5 „Fișa de verificare a conformității administrative” din prezentul Ghid; 

 Dacă în urma verificării administrative se constată neconcordanţe între documentele  

prezentate, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea neconcordanțelor, fără a 

putea fi depuse documente suplimentare; 

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

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

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

se va notifica solicitantul în acest sens; 

 Dacă expertul constată că la dosarul Cereri de Finantare (CF) există toate documentele  
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menţionate şi că acestea  îndeplinesc condiţiile cerute, CF se consideră conformă şi se trece la etapa 

următoare de verificare; 

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

excepția situației în care deficiențele au fost corectate ca urmare a răpunsului la solicitarea de 

informații suplimentare. Ulterior, expertul tehnic care a facut verificarea pregăteşte notificarea 

solicitantului privind respingerea CF şi motivaţia respingerii. 

 

b) Verificarea eligibilității proiectului 

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

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

de eligibilitate si eligibilitatea cheltuielilor conform Anexei  6 -Fisa de verificare a eligibilitații , din 

prezentul ghid al solicitantului, de către experții  tehnici . 

 Pentru proiectele de servicii se verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea  

bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul 

AFIR si daca sunt in limita acestora, sau dacă solicitantul a prezentat câte două oferte conforme 

pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru 

servicii/bunuri care nu depășesc această valoare. 

 

 În cazul în care Cerea de Finantare nu conţine informaţii suficiente pentru clarificarea unui  

criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în conţinutul acestor documente şi/sau faţă 

de unele documente justificative anexate cererii de finanţare se solicită reprezentantului legal al 

solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea neconcordanțelor. 

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

informații suplimentare, ca regulă general,  o singura data , iar solicitantul trebuie să răspundă în 

maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

In situații excepționale, se pot solicita si alte clarificări , a caror necesitate  a aparut ulterior 

transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate initial. 

Clarificările admise vor face parte din integrantă din Cererea de finanțare , în cazul în care proiectul 

va fi aprobat. 

 In acesta etapa se verifica si rezonabilitatea preturilor  conform prevederilor HG 226/2015 si 

prezentul ghid. 

 În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:  

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

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

selecție. 

 

c) Evaluarea criteriilor de selecție și stabilirea punctajului  

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

fiecare  masură. 

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

scorul atribuit fiecărui proiect. 

 Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat  evaluarea,  
numai pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, incluisv anexele 

tehnice şi administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare solicitate în 

urma verificării documentare de birou.  

5)Pentru proiectele declarate eligibile, angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de  

verificare a criteriilor de selecţie –  Anexa  7, care cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în 

care se încadrează proiectul si  punctajul obţinut.    

 

CAPITOLUL  X  - CONTRACTAREA FONDURILOR 

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

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

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

acestuia, în conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 19.2. 

 După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare,  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).   

 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 Sub‐măsura 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.  

 Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie să   

prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea Notificării  

 E6.8.3L următoarele documente:  

‐ Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent  
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proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se 

derulează operațiunile cu AFIR) ‐ pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de 

trezorerie;  

 ‐  Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original;  

‐ Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a  

proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea 

implementării proiectului. În cazul în care dovada co‐finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta 

va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site‐ul 

www.afir.info) (pentru solicitanții care s‐au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la 

depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării 

contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;  

 ‐  Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).  

 Contractul  cadru   de finanțare este  la Sectiunea II  formulare  din Manual de Procedură de  

procedura pentru implementarea Masurii 19,, Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER,, Sub- masura 

19.2 ,, Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei  de dezvoltare locală,, versiunea se 

afla pe site-ul AFIR si Gal Tinutul Haiducilor. 

 

CAPITOLUL  XI  AVANSURILE 

Masura 1–M1.1.a/1A ,,Tarani Lideri„- Formarea de competenţe pentru înfiinţarea structurilor 

asociative este masura de tip –SERVICII. 

În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans.    

CAPITOLUL  XII  ACHIZITIILE 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat)  beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții 

publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, 

fie Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 

achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  

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

la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau 

bunuri. 

CAPITOLUL  XIII TERMENE LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATA AFERENTE 

TRANSELOR DE PLATA 

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

pentru efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a fost 

declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea 

contractului de finanțare. În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, 
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în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu 

următorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este 

completată, datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este "conform".”  

 În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul  

cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Actul 

adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o 

singură dată la GAL.  

 În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL,  

beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a 

dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din 

cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în 

urma analizării contestației, viza GAL 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. Soluționarea contestației de către 

experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul 

maxim de depunere a DCP la AFIR. 

 

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 Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în  

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în care se 

încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.  

 

 

 

CAPITOLUL  XIV – MONITORIZAREA PROIECTULUI DE CĂTRE  ASOCIATIA PARTENERIAT GAL 

ȚINUTUL HAIDUCILOR 

 Monitorizarea se realizeaza pe perioada implementarii propriu – zise a proiectului.  

 Monitorizarea implementării se realizează  de către expertii Asociaţiei   PARTENERIAT GAL  

TINUTUL HAIDUCILOR  impreuna cu expertii din cadrul desemnati de catre AFIR , pentru a urmări 

atingerea obiectivelor proprii ale proiectelor finanţate şi implicit a obiectivelor specifice şi generale 

prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociaţiei   PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR, 

dar si cele ale Programului Leader 2014 - 2020, precum şi pentru a se asigura de respectarea 

legislaţiei comunitare şi naţionale. 

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

http://www.afir.info/
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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  

activitate.  Verificarile pe teren se realizează atat de experții GAL TH si experții OJFIR. 

 Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de  

competențe/activități  demonstrative/informare  vizitele pe teren se realizează la  

locul de desfășurare a evenimentelor. 

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

care  solicită  tranșe  de  plată  intermediare,  acestea  reprezentând  documente  obligatorii  pentru  

depunerea tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun în termen de maximum 10 zile de la  

finalizarea ultimei activități prevăzută de Raportul de activitate.     

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

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

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

implementare a contractului.    Rapoartele  de  activitate  intermediare/finale  vor  conține  perioada  

de referință, descrierea activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în  

derularea acestora, 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.).   

 Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi de instruire/informare și trebuie să includă  

rubrici  privind numele și prenumele participanților, CNP, datele de contact ale acestora (adresă  

telefon, email) și semnături.  De asemenea se va indica durata sesiunilor de instruire și locul  de 

 desfășurare.    

 Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de  

competențe /informare, expertul CE SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de 

prezență la aceste activități au completat și chestionarele de evaluare. Dacă nr. chestionarelor 

reprezintă mai puțin de 70% din nr. persoanelor participante, activitatea respectivă nu va fi avizată. 

De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici de 3, 

activitatea nu va fi avizată. În cazurile de mai sus, Raportul va fi neavizat, expertul va înscrie în 

rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, cheltuielile 

aferente acestora nu vor fi decontate 

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

al va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de  

plată.     
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CAPITOLUL XV INFORMATII UTILE 

15.1 Lista documentelor necesare pentru depunerea Cererii de Finantare 

Atentie!!! 

 Solicitantul va atasa cererii de finantare toate documentele prevazute în sectiunea E a cererii de 

finatare pentru care a bifat  coloana  DA  precum si alte documente care nu sunt mentionate in 

cererea de finantare dar sunt prevazute in Ghidul solicitantului sau pe care solicitantul le considera 

relavante pentru sustinerea proiectului , mentionate in cererea de finantare la pozitia,, Alte 

documente justificative, după caz. 

Lista documentelor si ordinea prezentării  acestora: 

 Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de 

serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai 

beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, 

pentru aceleași tipuri de servicii. 

 

 Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă. 

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și 

perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul 

serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). 

 

 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, 

diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în 

vigoare etc.) 

 Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 
Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele 

pe care trebuie să le conțină. 

 

 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de: 
- Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 

pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 
- Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de 

lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii 
fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
 Dupa caz se va prezenta si Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea 
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cererilor de restituire si /sau Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această 
eșalonare a fost acordată. 
 

 Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea 

rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere 

al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de 

vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc 

condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

 

 Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul 
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații. 
 

 Copia actului de identitate a reprezentantului legal. 

 Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 
41/2016. 

 

 Alte documente  justificative, dupa caz; 

- lista personalului implicat în proiect cu specificarea activităților ce urmează a fi desfășurate 

de fiecare expert formator propus; 

- declaratia de disponibilitate pentru toti expertii implicati in proiect pe perioada 

implementarii acestuia; 

- lista principalelor activitati de formare profesională/instruire  în ultimii 3 ani; 

- documente support pentru principalele activitati de formare profesională/instruire  ; 

-  bilanţ – formularele 10, și 20 pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), n = an 2017 

-  curricula – pentru activitatile din proiect ; 

- alte documente relavante pentru sustinerea proiectului pe care solicitantul le consider 

necesare. 

 

15.2 Documente  postate pe site-ul GAL la mementul lansarii proiectului in vederea 

întocmirii si depunerii cererii de finanțare . 

Ghidul solicitantului accesarea măsurii “Țărani lideri” versiunea  02 

 Anexa 1-  Cererea de finanțare si anexele aferente  

       Anexa  2- adresa de inaintare 

       Anexa  3- Declarație de audit 

       Anexa  4 -  Chestionar de evaluare a cursului 
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       Anexa  5- Fisa de verificare a conformitatii 

       Anexa 6- Fisa de verificare a eligibilitatii  

       Anexa  7-Fisa verificare a criteriilor  de selectie 

       Anexa 8 –Contractul cadru 

 

15.3. Informatii si  documente utile: 

 Ghidul Solicitantului se completează cu prevederile cadrului de reglementare  

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

gestionării și managementului fondurilor europene nerambursabile acordate României în perioada 

de programare 2014-2020. 

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

consulta și descărca: 

 Fisa masurii 1–M1.1.a/1A 

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

Solutionare a  Contestatiilor;versiunea 04 

 Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru implementarea SDL 

versiunea 04 

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

PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR versiunea 02 

 

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

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

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

mailto:secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

