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IMPORTANT! 

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de GAL 

SIRETUL VERDE, disponibile la sediul GAL SIRETUL VERDE si sediile primariilor din teritoriu GAL SIRETUL 

VERDE , precum și pe pagina de internet www.siretulverde.ro 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre SDL GAL SIRETUL VERDE, PNDR şi FEADR ne puteţi 

contacta direct la sediul  noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de 

contact de la finalul Ghidului Solicitantului. 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

pentru accesare  

MĂSURA 8/6B  "Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL 

Siretul Verde" 

Versiunea 1 - 2017 -  

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a 

potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Axa  LEADER SDL GAL 

SIRETUL VERDE şi se constituie în suport informativ complex pentru 

întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR si SDL 

GAL SIRETUL VERDE.. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, 

elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii si achiziții 

utilaje si echipamente, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi 

derulare a implementării proiectului dumneavoastră. 

 De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii 
eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, 
avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de 
Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului Justificativ, al Contractului de 
Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi 

completării corecte a documentelor necesare.  

 Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi 
rectificări ca urmare a actualizării legislației naţionale şi comunitare 
sau procedurăle – varianta actualizată a ghidului urmând a fi 

publicată pe pagina de internet www.siretulverde.ro 
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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Beneficiar – persoana juridică care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract de 

finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de Finanțare – solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintează 

pentru aprobarea contractului de finanțare a proiectului de investiții în vederea obținerii 

finanțăriinerambursabile; 

Cofinanțare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiții prin FEADR. Aceasta 

este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României; 

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

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile 

și obligațiile părților, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plată, precum și alte dispoziții și 

condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul 

de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020; 

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

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

Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanțare împreună cu documentele anexate. 

Eligibilitate – îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR; 

Evaluare – acțiune procedurălă prin care documentația ce însoțește cererea de finanțare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și pentru selectarea proiectului în 

vederea contractării; 

Fișa măsurii – document ce descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, 

aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipurile de investiție, categoriile de beneficiari eligibili și tipul 

sprijinului; 

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

eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate in aria de finanțare a măsurii și care nu trebuie 

returnate – singurele excepții sunt Nerespectareaa condițiilor contractuale și nerealizarea investiției 

conform proiectului aprobat de AFIR; 

Condiția artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor 

avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea 
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sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform 

prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Pragul minim – reprezintă pragul sub care niciun proiect (Cerere de Finanțare) nu poate primi 

finanţare în cadrul unei măsuri 

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public-privat alcatuit din reprezentanți ai sectoarelor 

public, privat si societatea civilă; 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

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

Măsură - definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o 

suma de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 

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

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

FEADR;  procentul  de  confinanţare  publică  și  privată  se  calculează  prin  raportare  la  valoarea  

eligibilă a proiectului;   

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

lucrări  care  sunt  încadrate  în  Lista  cheltuielilor  neeligibile  precizată  în  prezentul  manual  şi,  ca  

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

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

integral de către beneficiarul proiectului;   

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

lucrări; 

Modernizare – cuprinde lucrările de constructii-montaj și instalatii privind reabilitarea infrastructurii 

și/sau consolidarea constructiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparținand 

tipurilor de investiții derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără 

modificarea destinatiei / functionalitatii inițiale. 

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al 

căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele 

personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului 

vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului; 

Solicitant – persoana juridică potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
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Strategie de Dezvoltare Locală - Document care stabilește activitatile si resursele necesare pentru 

dezvoltarea comunitatilor rurale și măsurile specifice zonei LEADER; 

LEADER – Masură din cadrulPNDR 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”; 

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul 

regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel național exista 8 centre regionale); 

OJFIR – Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

județean a AFIR (la nivel național există 41 Oficii județene); 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat 

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directoare strategice de 

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 

CDRJ - Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean 
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Capitolul 1   

   PREVEDERI GENERALE 

1.1 Contribuția MĂSURII 8/6B "Susținerea inițiativelor societății civile din 

teritoriul GAL Siretul Verde"  la obiectivele generale și specifice ale SDL GAL 

Siretul verde și la domenii de intervenție 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de sport și de 

tineret, completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea acestora, creșterea responsabilității lor 

în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale este foarte importantă în 

privința incluziunii sociale și a prevenirii depopulării zonelor rurale. 

 Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu autoritățile 

locale. Activitatea lor poate fi mai complementară în cazul în care activitatea acestor organizații pot 

fi incubate în centre de resurse ale societății civile. Incubarea organizațiilor societății civile poate să 

induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă în mediul rural. Nivelul de activitate a societății civile face 

referire la faptul că populația locală are voința de a influența formarea condițiilor proprii de viață. 

Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltări 

dinamice. 

 

Măsura 8/6B "Sustinerea initiativelor societatii civile din teritoriul GAL Siretul Verde"  contribuie 

la obiectivul de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4:  (c) obținerea unei dezvoltări 

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

de muncă. De asemenea, măsura contribuie la următoarele obiective specifice (locale): consolidarea 

societății civile, participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității, implicarea societății 

civile în dezvoltarea echilibrată a mediului LEADER, crearea și consolidarea capacităților pentru 

dezvoltarea durabilă a comunității LEADER GAL Siretul Verde și creșterea numărului de locuitori din 

zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite.  

 

Măsura contribuie la prioritatea  6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013.  

Domeniul de intervenție la care contribuie Măsura 8/6B este DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal Inovare ( Reg. (UE) nr. 1305/2013)  prin impactul adus 

comunitatilor locale din teritoriu, consolidarea identităţii şi a profilului local. Incubarea organizațiilor 

societății civile în centre de resurse dă posibilitatea creșterii gradului de încredere între ONG-uri și 

între autoritățile locale și crează condiții pentru organizarea acțiunilor acestora în mod coerent. 
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1.2 Contribuția publică  
 

Contribuţia publică totală pentru Măsura 8/6B "Sustinerea initiativelor societatii civile din teritoriul 

GAL Siretul Verde" este de 44.048 euro, din care:    

 - 85 % contribuție europeană – FEADR  

- 15% contribuţia națională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României.  

1.3 Tipul sprijinului  
 

Sprijinul acordat prin măsura poate lua oricare din următoarele forme: 

 - Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv: 

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

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

1.4 Sume aplicabile și rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului în cadrul Măsurii 8/6B va fi de: 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

- 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 

1.5  Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii 
 

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

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

Reg. (UE)  nr. 807/2014 de completare a Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; 
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Reg. (UE) nr.  1407/2013  privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

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 şi completările ulterioare; 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale- republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare 

Legea 489/2006 privind libertatea religiei şi regimul general al cultelor- republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

1.6  Aria de aplicabilitate a măsurii  
 

Aria de aplicabilitate a Măsurii M8/6B este teritoriul acoperit de GAL Siretul Verde, respectiv 

oraşul Mărăşeşti, comunele Rugineşti, Pufeşti, Garoafa, Vînători, Bilieşti, Suraia şi Vulturu din 

judeţul Vrancea şi comuna Movileni din judeţul Galaţi. 

 

Capitolul 2  

DEPUNEREA PROIECTELOR 

Locul unde vor fi depuse proiectele: Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Siretul Verde din 

comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.  

Cererea de Finanțare însoţită de anexele tehnice şi administrative va fi depusă în 2 exemplare (1 

original si 1 copie), împreuna cu formatul electronic al Cererii de Finanţare si anexele tehnice şi 

administrative scanate (CD – 2 exemplare). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea 

superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 

Perioada de depunere a proiectelor – conform apelului de selecție afisat pe site-ul  GAL (varianta 

detaliată), la sediul GAL (varianta detaliată), la sediile primăriilor partenere GAL (varianta 

simplificată) şi prin mijloacele de informare mass-media locale (varianta simplificată). 

ATENȚIE! 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. 
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În ANUNŢUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE sunt prezentate: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a proiectelor; 

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:  

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;  

• Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va 

respectă cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 

200.000 de euro; 

• Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru 

măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de 

dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea 

sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. 

Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR 

pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin. 

• În cazul proiectelor de investiții/sprijin forfertar, modelul de cerere de finanțare specific măsurii 

din PNDR ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, disponibil pe site-ul AFIR (versiune 

editabilă), pe care trebuie să îl folosească solicitanții;  

• În cazul proiectelor de servicii, formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în Manualul de 

procedură pentru Sub-măsura 19.2, la capitolul Formulare și disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro 

pe care trebuie să îl folosească solicitanții; 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL 

pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție; 

• Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora;  

• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
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acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale 

a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);  

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicărea Raportului de Selecție); 

• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

• Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile 

autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. 

Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a Notificării beneficiarului cu privire la 

confirmarea plății,  în maximum 5 zile de la data efectuării plății. 

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată 

pe pagina de internet a GAL-ului și varianta detaliată, pe suport tipărit la sediul GAL. 

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediul 

primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care 

să cuprindă următoarele informații: 

 Data lansării apelului de selecție; 

 Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

 Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

 Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 
Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de 
internet a GAL; 

 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

 Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate 
aferente măsurilor lansate. 

 

   Alocarea pe sesiune: 44.048 euro.  

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

măsură, pragul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate 

beneficia de finanţare nerambursabilă. 
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Capitolul 3  

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 8/6B sunt: 

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

 Unități de cult conform legislației în vigoare  
 

IMPORTANT! Solicitantul poate fi si o entitate din afara teritoriului GAL dar care va implementa 

proiectul pe teritoriul GAL Siretul Verde. 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020 AXA LEADER –SDL GAL SIRETUL 

VERDE, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 

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

înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, 

care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la 

semnarea contractelor de finanțare;  

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

finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest document la data 

prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare. 

 

Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt: 

 populația locală 

 întreprinderile locale 

 

Capitolul 4  

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

ATENȚIE!  Pentru  justificarea  condiţiilor  minime  obligatorii  specifice  proiectului  dumnevoastră  

este necesar să fie prezentate în cuprinsul Memoriului Justificativ/Studiului de 

Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, 

informaţii pe care documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine. 
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IMPORTANT! 

Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii/Proiect Tehnic,întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru 

obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 

 

Condiţii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului: 

 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: Se vor verifica actele 

juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți. 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. Se vor verifica: declarația pe 

propria răspundere, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Siretul Verde și să deservească U.A.T-uri din teritoriu. 

Documente verificate: Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții; 

- Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură:  Criteriul de eligibilitate va fi 

demonstrat în baza informaţiilor din SF/DALI, întocmite conform legislaţiei în vigoare,  în care  se  vor  

prezenta şi  acreditarea  furnizorului  de  servicii  sociale  dacã solicitantul  este acreditat la 

momentul depunerii cererii de finanţare. 

- Solicitantul  se  angajează  să  asigure  întreținerea/mentenanța  investiției  pe  o  perioadă  de 
minim 5 ani, de la ultima plată. Se  vor  verifica  declarația  pe  propria  răspundere,  Hotărârea  
Consiliului  Local,  Hotărârea  Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți; Se  va  
verifica  dacă  solicitantul  a  depus  angajamentul  de  a  suporta  cheltuielile  de  mentenanță  a 
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, prin Declarația pe 
propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției. 
Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți pentru 
implementarea proiectului. 
 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ 

județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Se va verifica extrasul din 

strategie, din care rezultă ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naționala/regionala/judeteana/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și 

copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare: Dacã proiectul o impune, se va 

verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
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reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care investiţia propusă prin 

proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 

reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

ATENȚIE!  

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 

beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în 

cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. 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. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / și să modifice 

substanțial investiția realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de 

Finanțare. Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de 

Autoritatea Contractantă. 

 

Capitolul 5  

CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru 

rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa sub-măsurii, 

în limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 

Tipuri de acțiuni și cheltuieli eligibile: 

Investiții în active corporale: 

 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății civile 

 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile 

 Construirea, modernizarea si/sau dotarea spațiilor cu destinatie sportiva sau de agrement cu 

interes local  

 Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor locale de bază (asistență socială, 

programe pentru copii și tineri, programe de integrare pentru rromi, programe de instruire, 

programe de educație preventive, programe pentru persoane cu dizabilități, etc.) realizate în 

parteneriat cu autoritățile publice locale. 

 Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă  
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Investiții în active necorporale: 

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și 

achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum 

onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 

10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în 

limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție (HG 226/2015 cu modificările şi 

completările ulterioare). 

 

Valoarea proiectului pentru fiecare din situațiile menționate anterior nu poate depăşi suma de 

200.000 euro. În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt eligibile investițiile intangibile privind achiziționarea sau 

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

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 

potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării 

finanţării,  sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 cu 

modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiții: 

 a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 

autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

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

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

 c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 

construcții - montaj. 

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă 

condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată 

aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de 

Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 
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Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 

cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru aceasta măsură, trebuie întocmite potrivit 

prevederilor  legale în vigoare. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respectă prevederile legale în vigoare privind conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

 a) sunt realizate efectiv după data semnării Contractului de Finanţare şi sunt în legătură cu 

 îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

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

 c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor Contractului de Finanţare semnat cu AFIR; 

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

 şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Cheltuielile neeligibile sunt: 

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

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

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

înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

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

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

 subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

 b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
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 c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

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

 financiare. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul 

de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

 

Capitolul 6 

SELECȚIA PROIECTELOR 

Procedura de selecție a proiectelor, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de 

departajare și pragul minim sunt realizate la inițiativa GAL si aprobate de către Adunarea Generală 

sau Consiliul Director al GAL, conform prevederilor statutare. Selecția proiectelor se va realiza de 

către GAL Siretul Verde, pe baza unei evaluări documentate, care va demonstra temeinicia și 

imparțialitateaa deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criteriile de selecție în conformitate cu 

prevederile fisei măsurii din SDL al GAL.  

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

„Procedurii de evaluare selectare proiecte”, elaborat de GAL Siretul Verde, publicat pe site-ul 

www.siretulverde.ro. 

Procedura de selecție a proiectelor stabilită de către GAL  are în vedere promovarea egalitatii între 

bărbați si femei si a integrarii de gen, prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine 

rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, dar si stabilirea unor 

criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care să evite conflictele de interese, 

garantand ca cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție vor fi  exprimate de  parteneri  

care nu  au  statutul de  autoritate publică si  permitând  selecția  prin procedură scrisă. 

Comitetul de selecție al GAL Siretul Verde este alcătuit din 7 membri ai parteneriatului. Pentru 

fiecare membru al comitetului există un membru supleant. La nivelul luării deciziilor, partenerii 

economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile reprezintă 85,72%. din 

parteneriatul local. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa 

la întâlnirea comitetului respectiv. 
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 Evaluarea și selectarea proiectelor se va face conform „Procedurii de evaluare și selectare a 

proiectelor„ astfel: 

Proiectele se înregistreaza la secretariatul GAL, iar conformitatea acestora se va realiza la momentul 

depunerii în baza Fișei de verificare a conformității. 

Verificarea conformității 

Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare: 

- dacă este corect completată;  

- dacă este numerotată, ștampilată etc; 

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

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi 

valabilitatea acestora (dacă este cazul).  

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

neconform. 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt 

descoperite de experţii GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către 

aceştia din urmă pe baza unor informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de 

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

Aceeaşi cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

licitaţie de proiecte. 

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de finanțare este declarată neconformă; 

- Cererea de finanţare este declarată conformă;  

Dacă un solicitant renunță, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, 

acesta nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor. Termenul pentru  

verificarea conformității  este  de  maxim 2 zile de la înregistrarea proiectului la GAL. 

Cererile de  finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității. 

 

 



    

 

19 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE 
Tel./fax.: 0237/702100      Email: gal@siretulverde.ro      Site: www.siretulverde.ro 

Verificarea eligibilității 

Eligibilitatea se va verifica în baza  Fișei de verificare a eligibilității de către experții evaluatori. 

Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a eligibilității întocmită de GAL Siretul Verde  este 

maxim de 45 zile de la data semnării Fișei de conformitate de către solicitant.  În cazul solicitării de 

informații suplimentare, aceste termen poate fi prelungit cu cel mult 10 zile. 

Verificarea eligibilităţii constă în:  

- verificarea eligibilităţii solicitantului;  

- verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului;  

-  verificarea sumelor (aplicabile) și ratei sprijinului; 

 Dacă experții evaluatori consideră necesar, pot solicita informații suplimentare solicitanților 

utilizând Fișa de solicitare informații suplimentare, iar aceștia au obligația sa răspundă în maxim 5 

zile lucrătoare, în  sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Clarificările admise vor face parte integrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi 

aprobat.  

Dacă se consideră necesar, experții evaluatori pot efectua vizite în teren în scopul asigurării că datele 

și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe 

amplasamentul propus. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de 

finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.  

În cazul în care se va proceda la verificarea în teren a proiectului,  solicitantul va fi notificat cu privire 

la acest aspect si i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 

În urma verificării eligibilității, pot exista următoarele situaţii:  

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

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

Verificarea criteriilor de selecție 

Verificarea criteriilor de selecție a proiectului se realizează la nivelul GAL conform formularului „ Fișa 

de evaluare a criteriilor de selecție a proiectului”. 

Proiectele pentru care se solicită finanţare în cadrul Măsurii 8/6B sunt supuse unui sistem de 

selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor privind stabilirea criteriilor 

de selecție: 
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 Experiența relevantă în domeniu 

 Proiecte realizate în parteneriat 

 Proiecte de construire, renovare în care solicitantul se echipează cu soluții de energie 

regenerabilă 

 beneficiari directi ai masurii M9 /6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizarea 

de evenimente cu specific local 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus menţionate, iar 
sistemul de punctare este următorul: 
 

Principii de selecție Criteriu de selecție Punctaj 
Documente 

verificate 

Principiul 
experienței 
relevante în 

domeniu 

CS1. Solicitantul/ partenerul 
demonstrează experiența relevantă 

în domeniul vizat de proiect 
30 pct Cerere de finantare 

Principiul 
parteneriatului 

CS2. Solicitantul  își propune 
implementarea proiectului în 

parteneriat 
30 pct 

Cererea de 
Finantare/Acord de 

parteneriat 

Principiul utilizarii 
energiei verzi 

CS 3. Investiția realizată prin proiect 
include dotarea cu sisteme care 
utilizează energie regenerabilă 

20 pct 

Studiu de 
Fezabilitate/ 

Documentație de 
Avizare pentru 

Lucrări de 
Intervenții/ 

Principiul 
complementaritatii 

masurilor 

CS4. Solicitantul este beneficiar sau 
se angajează să acceseze Măsura M9 
/6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei 

LEADER prin organizarea de 
evenimente cu specific local sau se 
angajează să depună o cerere de 

finantare 

20 pct 
Declaratie de 
angajament 

 TOTAL 100 pct  

 
Pentru această măsură pragul minim este de 20 de puncte,  sub care niciun proiect nu poate intra 

la finanţare. 

 Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 

CS1: Pentru a obtine punctaj, solicitantul trebuie să demonstreze ca are experiență relevantă pentru 

domeniul proiectului. În acest sens, vor fi verificate: Cererea de Finanțare, documente justificative cu 

privire la implementarea de proiecte;  
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CS2:  Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 

funcţionarea în parteneriat a centrului comunitar multifuncţional (incheiat cu o comună, un ONG, 

etc). Documente verificate: memoriu justificativ, acord de parteneriat; 

CS 3: Pentru a obtine punctaj, solicitantul trebuie să demonstreze că investiția finantata prin proiect 

include utilizarea energiei produsă din surse regenerabile (panouri solare, fotovoltaice, pompe de 

căldură, centrale termice pe peleți etc.)  Documente: cerere de finanțare, memoriu justificativ, SF; 

CS4. Solicitantul va obține punctaj la acest criteriu numai dacă se angajează să acceseze Măsura M9 

/6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizarea de evenimente cu specific local sau 

este deja beneficiar al acestei măsuri. Documente: Declaratia de angajament. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocarii disponibile pentru selecţie. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face 

descrescător în ordinea depunerii dosarului cererii de finanțare. 

 ATENȚIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse 

odată cu Cererea de  Finanțare. Punctajul fiecarui proiect se va calcula în baza informațiilor 

furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare și în documentele atașate acesteia. Rezultatele 

evaluării, împreună cu proiectele depuse, vor fi prezentate de către experții GAL Comitetului de 

Selecție.  

Selecția proiectelor se va realiza cu aplicarea regulii dublului cvorum, respectiv pentru validarea 

voturilor vor fi prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, dîn care peste 50% vor fi 

din mediul privat și societatea civilă. Comitetul de Selecție al GAL se asigură de faptul ca proiectul ce 

urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL GAL Siretul Verde, nu 

vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

În funcție de relevanța proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, 

de alocarea disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor fi selectate 

pentru finanțare. 

Rezultatul ședintei Comitetului de Selecție va fi un Raport de Selecție, care după caz, poate fi 

intermediar sau final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele retrase, neeligibile, 

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

obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, 

la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din 

cadrul Compartimentulului de Dezvoltare Rurală Judetean. 

Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică totală, exprimată în euro, 

a proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim, este situată sub sau peste valoarea totală 
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alocată măsurii, în cadrul respectivei sesiuni de depunere. În funcție de situațiile prezentate, 

Comitetul  de selecție poate aproba următoarele rapoarte de selecție: 

 

Raportul  de selecție intermediar 

În situația în care valoarea publică totală a proiectelor eligibile depuse și care întrunesc punctajul 

minim este mai mare decât suma disponibilă  alocată măsurii, Comitetul de Selecție va întocmi, după 

încheierea procesului de evaluare a tuturor proiectelor depuse, Raportul de selecție intermediar. 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților,  în maxim două zile lucratoare, 

concluziile privind rezultatul procesului de evaluare și selecție a proiectului.  În cazul în care un 

proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate 

care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în 

care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat 

eligibil și punctajul obținut pentru fiecare criteriu  de selecție. Solicitanții care au fost notificați de 

către GAL că proiectele acestora au fost declarate neeligibile pot depune contestații. Notificările vor 

conține motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile de 

eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - 

precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 

Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal 

al GAL sau un angajat GAL Siretul Verde desemnat în acest sens. 

Cererile de finanțare neeligibile vor fi păstrate maximum  60 zile până la finalizarea contestațiilor din 

sesiunea respectivă, ulterior vor fi returnate solicitanților. 

Solicitanții  care au fost notificaţi de către GAL cu privire la faptul că proiectele acestora nu au fost 

selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la data primiri 

notificării, sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe 

pagina de web a asociației. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Contestaţii înfiinţată 

la nivelul GAL în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu cel 

mult 10 zile lucrătoare. Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă 

elemente legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie. 

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce 

va conţine rezultatele analizării contestaţiilor. 

Raportul de contestaţii se publică pe site-ul GAL Siretul Verde și se înaintează Comitetului de Selecție 

în vederea întocmirii Raportului final de Selecție. 
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Raportul  de selecție final 

GAL Siretul Verde poate exclude etapa privind elaborarea și publicărea Raportului de Selecție 

Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și va elabora Raportul de selecție final, doar în 

cazul în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte eligibile și neselectate, când valoarea publică 

totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit puctajul minim este mai mică sau egală cu valoarea 

totală alocată măsurii din cadrul apelului de selecție, neexistând condiții care să conducă la 

contestarea procesului de evaluare și selecție. Comitetul de selecție va aproba pentru finanțare  

toate proiectele  eligibile care au întrunit punctajul minim aferent măsurii. Selecția proiectelor 

eligibile se va face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție.  Raportul de selecție final se 

publică pe site-ul GAL și va fi afișat la sediul GAL. De asemenea, în maxim două zile lucrătoare se 

notifică în scris aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării si despre modul și perioada dreptului de 

contestatie. După publicărea Raportului de Selecție pe pagina de internet a GAL, beneficiarii au la 

dispozitie 5 zile lucratoare pentru a depune contestații cu privire la rezultatul selecției. Contestațiile 

semnate de solicitanți se vor depune personal la sediul GAL.  

În caz de contestații, acestea vor fi prezentate Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, nominalizată  

de către Consiliul Director, alcatuită din alți membri decât membrii Comitetului de Selecție în care 

peste 50% vor fi din mediul privat si societatea civilă. În maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea 

termenului de depunere a contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va lua decizia finală 

privind finanțarea proiectelor din cadrulsesiuniii și va elabora Raportul Final de Selecție care va fi 

publicat pe site-ul GAL, afișat la sediul GAL. Solicitanții în cauză vor fi notificați despre rezultatul 

soluționării contestațiilor.  

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL cu privire la faptul că proiectele acestora nu au fost 

selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la data primiri 

notificării, sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe 

pagina de web a asociației. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Contestaţii înfiinţată 

la nivelul GAL în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu cel 

mult 10 zile lucrătoare.  

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de 

eligibilitatea proiectului depus și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie. 

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce 

va conţine rezultatele analizării contestaţiilor. Acesta se publică pe site-ul GAL în termen de două zile 

lucrătoare. Tot în maxim două zile lucrătoare solitanții vor fi notificați asupra rezultatelor 

contestațiilor depuse la GAL.  

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se 

retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, aceasta sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat 
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eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant 

declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o 

sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat 

de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile 

neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea criteriilor de departajare; 

aceste proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile. 

 

Capitolul 7 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Fondul total disponibil pe Măsura 8/6B „ Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” este 

de 44.048 euro. 

Tipul sprijinului: 

Sprijinul acordat prin măsură poate lua oricare din următoarele forme: 

-  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro. 

Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor 

eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 
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Capitolul 8 

COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII 

DE FINANȚARE 

A. COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANȚARE LA NIVELUL GAL 

8.1 Completarea cererii de finanțare 

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

standard. Încadrarea Cererii de Finanțare se va face pe domeniul de intervenție DI 6B – „Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale”. 

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid si este 

disponibil în format electronic, pe site-ul www.siretulverde.ro. 

Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română și completată într-un mod clar 

și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai 

informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Siretul Verde. Modificarea formularului 

Cererii de finanțare (eliminarea, renumerotarea sectiunilor, anexarea documentelor suport in alta 

ordine decat cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe 

motiv de neconformitate administrativă. 

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

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

 

 

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanțare. Cererea de Finanțare trebuie 

completată într-un mod clar și coerent, pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Nu sunt 

acceptate cereri de finanțare completate de mână. 

Compartimentulul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor 

de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. 
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Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare 

aparține solicitantului. 

ATENȚIE! Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și 

rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. 

Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei 

bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului preț-calitate și al 

rentabilității.  

Dosarul Cererii de Finanțare va conține Cererea de Finanțare, însoțită de anexele tehnice si 

administrative, părți integrante ale acesteia, conform listei documentelor prezentata la Cap. 14 din 

prezentul Ghid, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și / sau înlocuirea 

acestora. 

ATENȚIE! Cererea de Finanțare trebuie insotită de anexele prevăzute. Anexele Cererii de Finanțare 

fac parte integrantă din aceasta.  

Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în Cererea 

de Finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are 

posibilitatea de a solicita obținerea avansului, ulterior semnării Contractului de Finanțare, cu 

condiția să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea 

Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția prioritar majoritară. 

8.2 Depunerea Cererii de finanțare la GAL 

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele, se va depune în 2 exemplare (1 original și 1 copie 

conform cu originalul) în format tiparit și 2 exemplare în format electronic pe CD la sediul GAL Siretul 

Verde din comuna Garoafa, județul Vrancea. 

CD-ul va conține documentele atașate Cererii de finanțare scanat și Cererea de finanțare in format 

editabil. Copia electronică (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ documentatiei de avizare pentru 

lucrări de intervenții, ca și a tuturor documentelor atașate Cererii de Finanțare, vor fi salvate ca 

fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (sectiunea specifica E din Cererea de 

Finanțare). 

Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, aplicarea ștampilei pe fiecare pagină, 

mențiunea „copie conform cu originalul” în cazul documentelor atașate în copie etc.), înainte de a fi 

legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF. 

Dosarele cererilor de finanțare sunt depuse personal de către responsabilul legal, așa cum este 

precizat în formularul Cererii de Finanțare sau de către un împuternicit, prin procură legalizată (în 
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original) al responsabilului legal, la sediul GAL Siretul Verde, înaintea datei limită specificată în apelul 

de selecție. 

ATENȚIE! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL. Pentru acele 

documente originale care rămân in posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilant contabil 

vizat de administratia financiară), copiile trebuie să conțină mentiunea „Conform cu originalul” si 

sa fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului. Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

coperta, in partea superioară dreapta, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”. 

IMPORTANT! Anexa privind Indicatorii de monitorizare aferentă măsurii se completeaza conform 

Anexei nr. 1. a Cererii de Finanțare si urmează sa fie depusă în dosarul cererii de finanțare inaintea 

studiului de fezabilitate. 

ATENȚIE! Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obtine finanțare nerambursabilă din FEADR si 

de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru Măsuri / Sub‐Măsuri 

din cadrulPNDR 2014 ‐ 2020, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții: 

 a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia si a regulilor ajutoarelor de stat, 
respectiv a celor de minimis, după caz; 
 b) nu sunt create condițiile pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole 
comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) 
nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, in orice etapa de derulare a 
proiectului; 
 Dacă proiectul se află in sistem (solicitantul a mai depus același proiect si în cadrul altei măsuri din 
PNDR), acesta nu poate fi depus si la GAL. 
 

8.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanțare la GAL 

Evaluarea cererilor de finanțare se va realiza de către doi experți ai GAL pe baza fișelor de verificare 

si procedurilor de evaluare a proiectelor. 

a. Verificarea conformității: se va efectua la depunerea Cererii de finanțare la sediul GAL, de 

către doi experți ai GAL pe baza Fișei de verificare a conformitătii, disponibilă pe site-ul GAL. 

În urma verificării conformității, dosarul va fi declarat conform/neconform. Solicitantul are 

dreptul de a depune proiectul de două ori în cadrul aceluiași apel de selecție în cazul în care 

proiectul a fost declarat neconform.  

În cazul în care proiectul a fost declarat neconform se returnează solicitantului, proiectul poate fi 

redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. 
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În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv 

din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul 

poate solicita documente sau informații suplimentare către solicitant (în funcție de natura 

informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la 

cunostință de către solicitant. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie 

să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii 

de Finanțare la GAL. 

b. Verificarea eligibilității: se va efectua la sediul GAL de către doi experți ai GAL pe baza Fișei de 

verificare a eligibilității, disponibilă pe site-ul GAL. 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare a cererilor de finanțare consta în: 

• verificarea eligibilității solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției; 

 • verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării 

proiectului, dacă se consideră necesar, prin Fișa de cerere de informații suplimentare, iar răspunsul 

va fi depus personal de către reprezentantul legal al proiectului la sediul GAL Siretul Verde în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații suplimentare. 

Cazurile în care se pot solicita informații suplimentare sunt următoarele: 

 -  în cazul în care documentația tehnico-economica (Studiul de Fezabilitate/Documentația de 

 Avizare pentru Lucrări de Intervenții) conține informații insuficiente pentru clarificarea unui 

 criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori, față de cele 

 menționate in Cererea de Finanțare. 

 -  în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de 

 Carte funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document. 

 -  în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritătile 

 emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile 

 respective sau în cazul în care prezintă eroare de redactare. 

 -  în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există 

 diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută 

 corect. 
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 Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. 

Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în 

considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.  

Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 

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

de mediu/avizului Natura 2000. Aceste documente se vor prezenta cu respectarea prevederilor HG 

nr. 226/2015, cu modificările si completările ulterioare. 

 c. Verificarea pe teren a cererilor de finanțare 

În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. 

În acest caz solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fisei 

de verificare pe teren. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informațiile cuprinse în 

anexele tehnice si administrative ale Cererii de Finanțare și concordanța acestora cu elementele 

existente pe amplasamentul propus. Se procedează la verificarea anumitor criterii de eligibilitate 

evidențiate în etapa verificării administrative prin comparație cu realitatea de pe teren, pentru a se 

obține o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. 

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. 

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitatantului pot exista următoarele situații: 

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

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

 selecție. 

d. Selecția proiectelor se va face conform Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor care poate 

fi consultată pe site-ul www.siretulverde.ro. 

Verificarea criteriilor de selecție 
 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de 

Finanțare, în documentele atașate acesteia și în anexele la prezentul Ghid. 

În funcție de puntajul stabilit pentru măsură,  se efectuează  evaluarea criteriilor  de selecție prin 

acordarea unui număr de puncte și apoi se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. 

Evaluarea  criteriilor  de selecție se face de către GAL Siretul Verde, numai pentru cererile de 

finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor tehnice și administrative  
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depuse de solicitant și, după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării 

documentare de birou și a verificării pe teren (dacă este cazul). 

Pentru proiectele  cu același punctaj,  departajarea se face conform criteriilor de departajare 

aferente masurii, mentionate la Capitolul 7 - SELECTIA PROIECTELOR.  Fișa de verificare a criteriilor 

de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de către 2 

angajați ai GAL care participă la procesul de selecție. 

Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a criteriilor  de selecție este maxim de 3 zile de la 

emiterea Fișei de verificare a eligibilității. 

Concluzia privind evaluarea Cererii de Finanțare 

În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului si a criteriilor de selectie, pot 

exista trei situaţii: 

 - Proiectul este neeligibil; 

  - Proiectul este eligibil si selectat; 

 - Proiectul este eligibil si neselectat. 

După  întocmirea unei liste a proiectelor declarate eligibile si a realizarii unei propuneri  de punctaj 

pentru fiecare proiect, se va convoca Comitetul de Selectie a proiectelor si se va realiza selectia 

proiectelor. 

IMPORTANT! Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție 

lunară. Conform apelului de selecție, o sesiune durează 3 luni. 

B. DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE LA 

NIVELUL AFIR 

1. Depunerea proiectelor 

Proiectele selectate de către GAL se depun la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul, în 

cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansat de AFIR, în termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la Raportul de selecție intocmit de GAL. La depunerea proiectului la OJFIR trebuie 

să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate 

împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul. 

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar si în format electronic (CD – 

1 exemplar) la expertul Compartimentulului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non- 

agricole de la nivelul OJFIR. 
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Dosarul cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele administrative, conform 

listei documentelor (punctul E din cadrulCererii de finanțare), legate într-un singur dosar, astfel încât 

sa nu permită detasarea si/sau înlocuirea documentelor. 

Pentru acele documente care ramân in posesia solicitantului, copiile depuse în dosarul Cererii de 

Finanțare trebuie să conțină mentiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea încheierii contractului de 

finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice 

precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității. 

2. Verificarea conformității 

Experții OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de 

Finanțare specifica măsurii din PNDR ale carei obiective/prioritati corespund/sunt similare 

proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I a prezentului Ghid și transmit 

Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale 

AFIR, respectiv: 

 -  la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de 

beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici; 

 -    la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără constructii – montaj). 

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv 

din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașarii unor documente obligatorii) expertul 

OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare, către GAL sau solicitant (în 

funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la 

momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente trebuie să fie emise la o 

data anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR. 

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, se returnează 

reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu 

documentația pentru care a fost declarat neconform, refacutp. Redepunerea se poate face în baza 

aceluiași Raport de selecție. 

NOTĂ:  Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport 

de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „neconform”, 

Cererea de Finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul 

Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. 
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3. Verificarea încadrării proiectelor 

La nivelul OJFIR se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a Cererii 

de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca baza de verificare descrierea măsurii aferente, 

existența în SDL a GAL, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii 

(conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători 

domeniului de intervenție. 

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, vor 

fi inapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface proiectul si il pot redepune la GAL în cadrul 

următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând sa fie depus la OJFIR în 

baza unui alt Raport de selecție. 

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori, în 

cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru 

verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă si retrasă de către solicitant (de 

două ori) , nu va mai fi acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR. 

Retragerea Cererii de Finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru 

evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții. 

4. Verificarea eligibilității 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare la nivelul OJFIR sau CRFIR se realizează în funcție de 

tipul de proiect. Verificarea concordantei cu originalul a documentelor atașate la Cererea de 

Finanțare se va realiza de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va 

prezenta originalele documentelor atașate in copie la Cererea de Finanțare, odata cu documentele 

solicitate în vederea contractarii. 

Expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă 

exista riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de 

identificare ale investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise 

in Cererea de Finanțare. În etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma 

verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, 

experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot 

asista la verificare, ca observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotari), 

extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele si informațiile cuprinse în anexele tehnice si 

administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării 

acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru 

care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. 
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Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă 

este cazul, în următoarele situații : 

 - informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate; 

 - prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de 

 Finanțare; 

 - prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul 

 standard (nu sunt conforme) ; 

 - necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor 

 obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare; 

 - necesitatea corectării bugetului indicativ. 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise 

de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către 

entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de 

natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu 

poate depăsi cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise 

vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații 

excepționale, se pot solicita și alte clarificari, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii 

răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

5. Notificarea Cererilor de finanțare eligibile/neeligibile 

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului si a eligibilității, solicitanții ale căror 

cereri de finanțare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-ul vor fi notificați de către 

OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. Un exemplar al Cererilor de finanțare 

(copie, in format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR vor fi 

restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat in 2 exemplare, 

semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate si redepuse de către solicitanți la GAL, 

în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare 

refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL si vor fi redepuse la OJFIR în 

baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași 

măsură. Exemplarul original al Cererii de Finanțare declarată neeligibilă va ramâne la entitatea la 

care a fost verificată. 
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6. Contestații 

Contestațiile privind decizia de finanțare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de 

către OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării 

(data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde 

va fi redirectionată spre soluționare către o structura AFIR superioară/diferita de cea care a verificat 

inițial proiectul. 

Un solicitant poate depune o singura contestatie aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații 

si analizate doar acele solicitări care contesta elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea 

proiectului depus si/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului 

public acordat pentru proiectul depus. 

Termenul maxim pentru a răspunde contestațiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la 

data înregistrării la structura care o soluționează. Solicitantul si GAL-ul va fi informat prin Notificarea 

solicitantului privind contestația depusă si vor primi o copie a Raportului de contestații. 

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ si planul financiar sunt refăcute de către 

experții verificatori, solicitantantul si GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. 

Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu 

este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia. 

Notă:  După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal si pe tot 

parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, 

ca urmare a unei sesizari externe sau ca urmare a unei autosesizari cu privire la existența unor 

posibile erori de verificare a cerintelor de conformitate si a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma 

reverificării se constată că s-a produs o neregulă, proiectele respective vor fi declarate 

neconforme/neeligibile. 

 

Capitolul 9 

CONTRACTAREA FONDURILOR 

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

cazul, CRFIR va notifica solicitantul prin Notificarea solicitantului privind semnarea 

Contractului/Deciziei de finanțare. O copie a Notificării solicitantului va fi transmisă spre stiinta GAL- 

ului. În cazul în care solicitantul nu se prezinta în termenul precizat in Notificare pentru a semna 

Contractul/Decizia de finanțare si nici nu anunta AFIR, atunci se consideră ca a renuntat la sprijinul 

financiar nerambursabil. 
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În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui sa prezinte 

obligatoriu documentele specifice pentru care au atasat copii la cererea de finanțare, in original, în 

vederea verificării conformității. Toate Contractele/Deciziile de finanțare se aproba la nivel CRFIR si 

se semneaza de către beneficiar, cu respectarea termenelor stipulate. 

Cursul de schimb utilizat va fi cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată 

decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnarii contractului de finanțare, publicat pe pagina 

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

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii 

Contractului/Deciziei de finanțare. 

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate CRFIR transmite către beneficiar si 

către GAL decizia de neincheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor 

neîncheiate/încetate se realoca GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrulaceleasi măsuri 

SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat. 

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

Contractelor de finanțare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar 

copie, in format electronic (CD). 

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea  

proiectului dacă este semnalata o neregula asupra aplicarii procedurii de evaluare, contractare si 

implementare ce ridica suspiciuni de frauda. În cazul în care se constată că s-a produs o neregula in 

aceste etape de evaluare si derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune 

încetarea valabilitatii angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată 

beneficiarului, fără nici o alta formalitate si fără intervenția instantei judecatoresti. 

ATENȚIE! 

Pe durata de valabilitate si monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-

ului orice document sau informatie in măsură sa ajute la colectarea datelor referitoare la 

indicatorii de monitorizare aferenti proiectului. 

Solicitantul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente, 

cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la data primirii notificării (după caz, în funcție 

de termenul de obtinere a documentului emis de ANPM sau în funcție de termenul de depunere a 

proiectului tehnic): 

 1. Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcția Generală a 

Finantelor Publice si, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

http://www.ecb.int/index.html
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 2. Document emis de ANPM : 2.1 Clasarea notificării sau 2.2 Decizia etapei de încadrare, ca 

document final (prin care se precizează ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra 

mediului si nici evaluării adecvate) sau 2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea 

impactului preconizat asupra mediului sau .4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra 

mediului si de evaluare adecvată (dacă este cazul) sau 2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care 

impun doar evaluare adecvată. 

Termenul de depunere a documentului menționat la 2.1 / 2.2 / 2.3 este de maximum 3 luni de la 

primirea de către solicitant a notificării privind selectarea Cererii de Finanțare. În cazul proiectelor 

care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată sau 

doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 (documentul menționat la 2.4 / 

2.5) se depune în termen de maximum 6 luni de la primirea de către solicitant a notificării privind 

selecția proiectului si înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR. După expirarea 

termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai 

poate fi semnat. 

 3. Proiectul Tehnic, în vederea avizarii de către CRFIR, în termen de maxim 3 luni, respectiv 

în maxim 6 luni de la primirea notificării, în situațiile în care exista contestații sau litigii privind 

procedură de achiziții de servicii de proiectare. În urma avizarii Proiectului Tehnic, Autoritatea 

Contractantă va proceda la încheierea contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va avea 

posibilitatea de a publică in SEAP (cazul beneficiarului public) sau pe site-ul AFIR anuntul pentru 

derularea procedurilor de achiziții. 

 4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. 

 5. Cazier fiscal al solicitantului. 

 6. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului 

 7. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul. 

 8. Dovada achitării integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobânzile si majorarile de 

întârziere, dacă este cazul. 

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de 

eligibilitate, respectiv, 3 luni sau 6 luni sau în cazul în care acesta se regăsește înregistrat in 

evidentele AFIR cu debite sau nereguli, Agentia își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de 

finanțare. 

 ATENȚIE! Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la 

neîncheierea contractului de finanțare! Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanți a 
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documentelor menționate mai sus în termenele precizate in cuprinsul notificării, respectiv dovada 

co-finanțării, dacă este cazul, sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din 

HG 226/2015 cu modificările si completările ulterioare. 

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

prevăd investiții cu constructii montaj, iar pentru proiectele simple (fără constructii-montaj) este 

de 12 luni. 

Durata de execuție prevăzuta mai sus poate fi prelungita cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al 

AFIR si cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute in contractul 

de finanțare, la valoarea ramasa de rambursat. Durata de execuție prevăzuta mai sus se suspenda în 

situația în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obtinerea, din motive 

neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizații, după caz, pentru perioada de timp 

necesară obținerii acestora. 

Contribuția publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către 

beneficiar, activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din 

FEADR fac obiectul uneia din următoarele situații: 

 a) încetarea sau delocalizarea unei activitati productive în afara zonei GAL Siretul Verde, 

 respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat si contractat; 

 b) modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care da un avantaj 

 nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

 c) modificare substanțiala care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare si 

 care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia; 

 d) realizarea unei activitati neeligibile în cadrul investiției finantata din fonduri 

 nerambursabile. 

 Precizari referitoare la modificarea Contractului de finanțare 

- Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 

execuție a acestuia stabilita prin contract si nu poate avea efect retroactiv. 

- Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, cu excepția situațiilor 

în care intervin modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile, când Autoritatea 

Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obliga 

a le respectă intocmai. 

- Beneficiarul poate efectua modificări tehnice si financiare, în sensul realocarilor între liniile 

bugetare, dacă acestea nu schimba scopul principal al proiectului, si nu afectează functionalitatea 
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investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost selectat si contractat iar 

modificarea financiară se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma inscrisă inițial în cadrul 

bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile si fără diminuarea valorii totale eligibile a 

proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără a fi insa necesară amendarea 

Contractului de Finanțare prin act adițional. 

- Beneficiarul va prezenta o Nota explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanțare prin act adițional sau la solicitarea Autorității Contractante. 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în 

cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată 

procedura insolvenței/falimentului, precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată 

că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții sai, nu corespund 

realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării 

nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu 

corespund realității,  Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin 

drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere in întârziere, fără nicio alta 

formalitate si fără intervenția instantei judecatoresti. 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi si penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, și în 

conformitate cu dispozițiile contractuale. 

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta 

condițiile de eligibilitate și selecție a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în 

mod proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanțare, 

Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul si/sau plățile ca o măsură de precauție, fără o 

avertizare prealabilă. 

Încetarea contractului de finanțare 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată 

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

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

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

încetare a Contractului de finanțare și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă 

au fost efectuate plăți). Părțile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca 

urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care 

beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă până la data încetării 

Contractului. 
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Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL. 

  

Capitolul 10 

AVANSURILE 

Beneficiarii proiectelor pot beneficia de plată în avans cu condiția constituirii unei garantii bancare, a 

unei garantii eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă in registrul special al 

Băncii Naționale a Romaniei, echivalente procentului de 100% din valoarea avansului. 

Pentru solicitantul care a optat pentru avans în vederea demarării investiției in formularul Cererii de 

Finanțare, AFIR poate sa acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 

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

Solicitantul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR. 

Garanția financiară se depune odata cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între beneficiar si AFIR. 

Garanția financiară este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, 

care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene si contribuției publice naționale pentru 

investiții, depășește suma avansului. 

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispozitia AFIR pentru o perioada de timp egală 

cu durata de execuție a contractului si va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma 

cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene si 

contribuției publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului. 

 ATENȚIE !  

AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o 

instituție bancară. 

  

Capitolul 11 

ACHIZIȚIILE 

Beneficiarii vor aplica legislația de achiziții publice, precum și Manualul operaţional  de achiziţii 

pentru beneficiarii  privaţi ai PNDR 2014-2020  și Instrucţiunile  de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, 
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în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante. Nerespectarea de către beneficiari a 

Instrucțiunilor privind achizițiile publice, anexă la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea 

cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri. 

Termenul de finalizare al achizițiilor și depunerea acestora spre avizare la CRFIR, se va corela cu 

termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranșe de plată menționată la art. 4 

din H.G 226/2015. 

Achiziția de lucrări si documentatiile tehnice ce se vor publică în SEAP, vor avea la baza proiectul 

tehnic de execuție avizat în prealabil de către AFIR. 

În contextul derulării achizițiilor publice , conflictul de interese se definește prin: 

 A. Conflictul de interese între beneficiar / comisiile de evaluare si ofertanți: 

Acționariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanții legali ai acestuia, membrii in 

structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri in consilii de administrație etc) si 

membrii comisiilor de evaluare: 

 a. detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; 

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

 consiliilor de administrație etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanți sau 

 subcontractanți; 

 c. sunt in relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai 

 sus. 

 ATENȚIE! 

Solicitanții care vor derula procedura de achiziții servicii, înainte de semnarea contractului de 

finanțare cu AFIR, vor respectă prevederile procedurii de achiziții servicii din Manualul de achiziții 

postat pe pagina de internet AFIR. 

  B. Conflictul de interese între ofertanți: 

Acționariatul ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii in structurile de 

conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): 

 a. Detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție 

 (OUG 66/2011); 

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

 consiliilor de administrație etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; 
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 c. Sunt in relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai 

 sus. 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucțiunilor privind achizițiile publice / private - anexa 

la contractul de finanțare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări 

sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute 

în vedere următoarele principii: 

- Nediscriminarea; 
- Tratamentul egal; 
- Recunoasterea reciprocă; 
- Transparența; 
- Proporționalitatea; 
- Eficiența utilizării fondurilor; 
- Asumarea răspunderii. 
  

Capitolul 12 

TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR 

DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE 

PLATĂ  

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, in 2 exemplare, in original si copie, pe suport 

de hartie, la care se atașează pe suport magnetic (copie – 2 exemplare) documentele justificative, 

întocmite de beneficiar conform celor prevăzute in INSTRUCȚIUNILE DE PLATĂ (Anexa la Contractul 

de finanțare) . 

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL si la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor 

contractului/Deciziei de finanțare cu modificările si completările ulterioare și anexele la acesta. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, 

cumodificările si completările ulterioare, in vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

În urma realizării verificării de către GAL, în situația în care cererea de plată a fost declarată 

conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, insotit de Fisa de verificare a conformității 

emisa de GAL, la OJFIR/CRFIR- în funcție de tipul de proiect). 

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

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

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

singură dată la GAL. 
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În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul 

are dreptul de a depune contestatie. In acest caz, contestația va fi analizata de către alti doi experti 

din cadrulGAL decat cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma 

analizării contestației, viza GAL-ului ramâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa 

contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la OJFIR/CRFIR responsabila de derularea 

contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR si comunicarea 

deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprinda documentele justificative prevăzute in Instrucțiunile de 

plată (anexa la Contractul de finanțare), care se regasesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. 

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

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

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

În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor 

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

Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. 

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

data înregistrarii cererii de plată conforme. 

 Pentru toate cererile de plată, după rimirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în 

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

autorizate si rambursate în cadrul proiectului. 

 Capitolul 13 

MONITORIZAREA PROIECTELOR 

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care 

se adauga 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea Contractantă. 

Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin programul 

LEADER, trebuie să fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie utilizate pentru 

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

ultimei plăți. În acest interval este obligatorie menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție în 

baza cărora proiectul a fost declarat eligibil și selectat. Nerespectarea prevederii va conduce la 

rezilierea contractului de finanțare și la restituirea integrală a fondurilor accesate prin măsură. 

Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, 

GAL Siretul Verde și-a asumat monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL, cu scopul de a asigura 

continuitatea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și îndeplinirea indicatorilor asumați de 
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beneficiar prin cererea de finanțare. Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se 

obligă să pună la dispoziția GAL, în termenul comunicat, toate documentele considerate relevante 

pentru monitorizarea proiectului. În această perioadă, GAL Siretul Verde își rezervă dreptul de a 

efectua vizite în teren, la locul investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților 

prevăzute prin proiect, cu scopul includerii acestora în rapoartele de activitate și materialele de 

informare/promovare realizate în cadrul SDL. 

Monitorizarea GAL are ca scop urmărirea stadiului implementării proiectelor din SDL, permite 
colectarea şi structurarea periodică a datelor cu privire la activităţile desfăşurate, rapoarte 
intermediare/ finale, CP intermediare /finale, indicatori de monitorizare, etc. 
 
Monitorizarea efectuata de GAL are două componente: 
-monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 
‐monitorizarea proiectelor contractate; 
 
Indicatori de monitorizare pentru Măsura 8/6B: 
 
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite- 200 

 

Capitolul 14 

INFORMAȚII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt: 

 1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite 

conform legislației in vigoare (HG nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții si lucrări de intervenții). – 

doar în cazul proiectelor care prevăd constructii. 

IMPORTANT!  

În Cererea de Finanțare trebuie specificat numele proiectului/investiției asa cum este menționat în 

Certificatul de Urbanism. 

ATENȚIE! 

Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n pentru justificarea rezonabilității prețurilor 

pentru investiția de baza, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind 
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aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare și va menționa sursa de prețuri folosita. 

 2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberată in 

condițiile Legii 50/1991, modificată, completată si republicată, privind autorizarea executarii 

lucrărilor de constructii, dacă este cazul. 

 3. Inventarul bunurilor ce aparțin solicitantului. 

 4. Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii si a terenului 

 Sau 

 Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi realizată investiția, pe o durată de 

 minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare. Contractul va fi insotit de adresa emisa 

 de concendent care conține: 

 - situația privind respectareaa clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

 investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul si-a respectat graficul de plată a 

 redevenței și alte clauze; 

  suprafața concesionată la zi – dacă pentru suprafața concesionată exista solicitări privind 

 retrocedarea sau diminuarea si dacă da, sa se menționeze care este suprafața supusă acestui 

 proces,  

 sau 

 - alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință al terenului/clădirii: 

 contract de inchiriere, de comodat, (alte tipuri de folosință conform legii) pentru terenul pe 

 care se va realiza investiția, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cererii de 

 Finanțare. 

 Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să 

 certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

 (dobândit prin: contract de vânzare- cumpărare, de schimb, de donație, certificat de 

 moștenitor, act administrative de restituire, hotarare judecatoreasca)/ contract de 

 concesiune, definite conform Legii nr.50/ 1991, modificată si completată, asupra terenului pe 

 care urmează a se realiza investiția 

 5. Certificat de înregistrare fiscală 



    

 

45 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE 
Tel./fax.: 0237/702100      Email: gal@siretulverde.ro      Site: www.siretulverde.ro 

 6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei si ale 

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

care se deruleaza operatiunile cu AFIR). 

 7. Raport asupra utilizarii programelor de finanțare nerambursabilă intocmit de solicitant 

(va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, 

perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă 

incepand cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investiții 

 8. Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igiena si 

sănătate publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz) 

 sau 

 8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena si sănătate publică 

 sau 

 8.2. Notificare ca investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igiena si sănătate publică, 

 dacă este cazul. 

 9. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația in vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de 

DSVSA judeteana, construcția va fi in concordanța cu legislația in vigoare pentru domeniul sanitar 

veterinar si pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

 10. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

 11. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați in registrul debitorilor 

AFIR atat pentru programul SAPARD cat si pentru FEADR ca achita integral datoria fata de AFIR, 

inclusiv dobânzile si majorarile de întârziere până la semnarea contractului de finanțare, dacă este 

cazul. 

 12. Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcția Generală 

aFinantelor Publice si, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 

 13. Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de autoritățile locale 

unde isi desfășoară activitatea si, dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat. 

 14. Document emis de ANPM: 

  14.1 Clasarea notificării 
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  sau 

  14.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează ca  

  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nici evaluării  

  adecvate) 

  sau 

  14.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului   

  preconizat asupra mediului 

  sau 

  14.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului si de evaluare 

  adecvată (dacă este cazul) 

 15. Dovada achitării integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobânzile si majorarile de 

întârziere, dacă este cazul. 

 16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz) 

 17. Pentru parteneriate, Acord de parteneriat care sã conţinã minim urmãtoarele: pãrţile, 
obiectul, roluri şi responsabilitãţi în implementarea proiectului, perioada de valabilitate a 
acordului, drepturile şi obligaţiile liderului de proiect, drepturile şi obligaţiile partenerilor, 
proprietatea, dispoziţii finale conform modelului de pe www.siretulverde.ro. 

 

  
 
 

ATENŢIE!  Documentele  trebuie  să  fie  valabile  la  data  depunerii  Cererii  de  Finanţare,  
termenul  de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

ANEXE: 

1. Cerere de Finanţare   
2. Model Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, cf H.G. 907/ 2016  
3 . Model Memoriu Justificativ  (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcții-montaj)  
4 .Fişa măsurii M8/6B  
5 .Modele Declarații pe proprie răspundere  
6. Model Acord de parteneriat 
7.Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de raportare catre GAL  
8. Fișa de verificare a conformității proiectului 
9.Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate 
10. Fișa de verificare a criteriilor de selecție 
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GAL SIRETUL VERDE, prin intermediul echipei 

de experti, vă poate acorda informaţiile 

necesare pentru a  solicita finanţarea 

proiectului dumneavoastră. Dacă doriți să 

obțineți informații sau considerăţi că sunteţi 

defavorizat în accesarea fondurilor europene  

finantate prin SDL GAL SIRETUL VERDE 

spuneți-ne! 

COMUNA GAROAFA, STRADA GAROAFEI NR. 

1, JUDETUL VRANCEA 

gal@siretulverde.ro 

www.siretulverde.ro 

Tel/fax: 0234-702100 

Tel.mobil:0736618242 

 

GAL SIRETUL VERDE ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ 

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în 

aria de finanţare a măsurilor din cadrulSDL GAL SIRETUL VERDE, au dreptul să beneficieze de 

fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru 

dezvoltare rurală. 

GAL SIRETUL VERDE vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 09:30 și 16:30 pentru a vă 

acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor 

din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările 

dumneavoastră privind implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală. Experţii GAL SIRETUL VERDE vă pot acorda, 

pe loc sau în termenul legal (maxim 15 de zile), orice 

informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru 

accesarea fondurilor europene.  

Echipa GAL SIRETUL VERDE vă poate ajuta ori de câte ori aveţi 

o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care 

intră în aria de competenţă a GAL SIRETUL VERDE.  

De asemenea, dacă considerăţi că sunteţi nedreptăţit, 

defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în 

implementarea  SDL GAL SIRETUL VERDE, nu ezitaţi să vă 

adresaţi în scris GAL SIRETUL VERDE, pentru soluţionarea 

problemelor.  

 

Apelurile de selecție, ghidurile solicitantului precum și alte informații care va sunt utile in accesarea 

măsurilor de finanțare sunt publicate pe pagina de internet a GAL www.siretulverde.ro. De 

asemenea, acestea se gasesc pe suport tipărit la sediul GAL. 


