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Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai 

finantarilor nerambursabile disponibile in cadrul Grupului de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin intermediul Programului National de 
Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, Submăsura 19.2 -" Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală". 

Prezentul ghid constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform 
cerinţelor specifice ale Fisei Masurii M1/1A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) 2014-2020 
a Grupului de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului. 

Ghidul solicitantului reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii 
necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului. 

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, 
precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii 
de finanţare si anexele acesteia, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte 
a documentelor. 

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor 
legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de 
internet  www.galcb.ro . 

Prevederile prezentului ghid se completeaza cu reglementarile cuprinse in Ghidul Solicitantului 
si  a  Manualul  de  Procedura  pentru  Sub-Masura  19.2  si  cu  toate  documentele  de  informare  si 
clarificare referitoare la implementarea SDL postate pe paginile de internet www.galcb.ro si 
www.afir.info. 

 
 
 
 
 

IMPORTANT! 
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi documentele şi îndrumarele editate de 
Grupul de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului, disponibile la sediul GAL din Centrul de zi "Iulia 

Hasdeu", satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau, precum și pe pagina de internet 
www.galcb.ro. 

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre toate masurile incluse in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala (SDL) 2014-2020 a Grupului de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului, ne puteţi 

contacta direct prin telefon - 0744.560.019 sau e-mail - leader@galcb.ro si contact@galcb.ro.

http://www.galcb.ro/
http://www.galcb.ro/
http://www.afir.info/
http://www.galcb.ro/
mailto:leader@galcb.ro
mailto:contact@galcb.ro
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Capitolul 1 
DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 
 

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

de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 
 
 

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează 

pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile; 
 
 

Contractul de Finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 

între AFIR și beneficiarul fondurilor nerambursabile; 
 

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

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate 

în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 

 

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

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

în condiţiile legii și prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului; 
 
 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată 

pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea 

contractării; 
 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, 

aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul 

sprijinului; 
 
 

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

pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie 

returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 

conform proiectului aprobat de AFIR; 

 

Grup tinta – persoane care pot participa in cadrul cursurilor de formare profesionala conform ghidului 

solicitantului; 
 

Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului (GAL Colinele Buzaului/ GAL CB) – reprezinta o asociatia 

ce are la baza un parteneriat public-privat ce are drept scop implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locala a teritoriului. 

 

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

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
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Măsura ‐ defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

 
ONG – persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc 

desfășurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în 

interesul lor personal nepatrimonial (adică non-profit sau fără scop lucrativ) care funcționează 

conform legii (Legea cadru de organizare şi funcționare - Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații) 

 

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

propuneri de proiect și implementarea proiectului în cadrul PNDR 2014- 2020, în conformitate cu 

prevederile Acordului de parteneriat semnat; 

 

  Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până la data   

depunerii ultimei transe de plata; 

 

   Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 
 

Reprezentantul legal – persoana care are dreptul, de a reprezenta din punct de vedere legal solicitantul, 

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

care semnează Cererea de finanțare, respectiv Contractul de Finanţare sau persoana împuternicită, în 

condițiile legii, de către Reprezentantul legal prin procură notarială; 
 

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

în obiectul de activitate formarea profesională a adulţilor, realizează o propunere de proiect și depune 

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

Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) – reprezinta documentul ce cuprinde toate masurile si tipurile 

de activitati care pot fi finantate prin intermediul unui GAL si pe baza caruia respectivul GAL a fost 

autorizat sa functioneze de catre AM-PNDR. 
 

 

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

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

procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a 

proiectului; 
 

 

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

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

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

procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către 

beneficiarul proiectului; 
 

 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări; 
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AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 

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

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

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul 

regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);  

GAL CB – Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului; 

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 

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

de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

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

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

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 

 
Capitolul 2 
PREVEDERI GENERALE 

 
2.1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei 

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele generale si specifice. 

In   teritoriul   GAL   Colinele   Buzaului   exista   persoane   si   grupuri   care   sunt 

defavorizate, in special persoanele de etnie roma dar si altii, care sunt defavorizate/marginalizate mai 

ales din punct de vedere economic si social din cauza etniei, lipsei de educatie, lipsei de calificare si de 

acces la informatii. Aceasta masura sprijina remedierea, in parte, a acestor deficiente si implicit 

integrarea persoanelor aflate in aceasta situatie. 

Prin implementarea acestei masuri GAL Colinele Buzaului are in vedere evitarea si combaterea segregarii 

in cadrul comunitatilor locale in ceea ce priveste grupurile tinta: minoritatile, in special persoanele de 

etnie roma, si alte grupuri defavorizate/marginalizate. In acest sens beneficiarii care solicita finantare in 

cadrul acestei masuri trebuie sa se asigure ca implementarea proiectele pe care le depun nu conduce la 

aparitia segregarii in comunitatile respective ci evita aparitia acestui fenomen.  

Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 1 - Favorizarea 

competitivitatii agriculturii. 

Obiectivul specific/local al masurii: Sprijinirea integrarii minoritatii rome si a persoanelor defavorizate 

din teritoriul GAL Colinele Buzaului. 

Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura contribuie la domeniul de interventie 1A - Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei 

baze de cunostinte in zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5. 
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2.2. Contribuția publică totală a mă surii:  22.951 Euro. 

2.3. Tipul sprijinului: 

•    Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar. 
2.4.  Sumele aplicabile ș i rata sprijinului:  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul 

acestei măsuri nu va depasi 22.951 euro/proiect si va reprezenta: 

•    100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 
Atentie: Pentru masura M1/1A nu se acorda avans! 
 

2.5. Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 

•    Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; 

•    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015; 

•    Ghidul solicitantului si Manualul de procedura al submasurii 19.2 din PNDR 2014-2020; 

• Legea nr. 1/2011; 

• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015; 

• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 

• Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea 
conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro; 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi 
transparentă; 

• Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a 
Programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală; 

• Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020; 

• Hotărâre nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; 

• Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 862/21.07.2015 pentru aprobarea 
structurii organizatorice, a regulamentului de organizare şi funcționare pentru Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei 
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015; 
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• Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţatedin Fondul European  
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată prin 
Legea nr. 56/2016; 

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

• Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr.1370/R/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul MADR nr. 207/21.06.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind 
realizarea procedurilor pe activitati; 

 

2.6. Aria de aplicabilitate a măsurii: Teritoriul Grupului de Actiune Locala (GAL) Colinele Buzaului 
alcatuit din urmatoarele 12 UAT-uri: Berca, Bozioru, Braesti, Canesti, Cozieni, Magura, Odaile, Parscov, 
Scortoasa, Tisau, Unguriu (din judetul Buzau) si Jugureni (din judetul Prahova). Proiectele ce presupun 
servicii de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/județelor de care aparține GAL sau în 
județele limitrofe acestuia/acestora. 

 

Capitolul 3 
DEPUNEREA PROIECTELOR 

3.1. Locul de depunere a proiectelor 
Proiectul, alcatuit din cererea de finanţare aferenta masurii M1/1A însoţită de anexele tehnice 

şi administrative (ce fac parte integranta din cerere) conform listei documentelor prevăzute în modelul 
standard al cererii se depune atat letric cat si pe suport electronic (CD/DVD) in cate 2 exemplare, 
la sediul GAL Colinele Buzaului din Centrul de zi "Iulia Hasdeu", satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul 
Buzau.  Cele 2 exemplare depuse in format letric sunt reprezentate din 1 exemplar original + 1 
exemplar copie. 

Precizam ca depunerea celor 2 exemplare ale proiectului se face personal de către responsabilul 
legal al proiectului, aşa cum este precizat în formularul cererii de finanţare sau de către un împuternicit 
al acestuia, prin prezentarea unei procuri notariale în original si a Cartii de identitate. 

3.2. Perioada de depunere a proiectelor 
Proiectele se vor depune in perioada sesiunii deschise de depunere a proiectelor aferente 

acestei masuri. Perioada aferenta fiecarei sesiuni si intervalul orar in care se pot depune proiectele se 
stabilesc, de catre Consiliul Director al GAL Colinele Buzaului, in cadrul Anuntului de lansare a apelului 
de selectie pentru masura M1/1A. Anuntul de lansare a apelului de selectie va fi publicat pe pagina 
de internet a GAL Colinele Buzaului - www.galcb.ro, la sediul GAL si la sediile primariilor localitatilor ce 
alcatuiesc teritoriul GAL. 

3.3. Alocarea pe sesiune 
Alocarea financiara pe sesiune va fi stabilita, de catre Consiliul Director al GAL Colinele Buzaului, 

in cadrul Anuntului de lansare a apelului de selectie pentru masura M1/1A, cu respectarea Planului 
financiar, din cadrul SDL GAL Colinele Buzaului, aprobat de AM-PNDR. 

3.4. Punctajul minim pe proiect 
Punctajul minim pe care trebuie sa-l atinga un proiect pentru a putea primi finantare in cadrul 

masurii M1/1A este de 5 puncte. 

http://www.galcb.ro/
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Capitolul 4 
CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiari directi:  

Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului, entități publice sau private care sunt furnizorii de 

servicii de formare / servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de informare. 

ATENTIE! Persoanele fizice nu pot accesa masura M1/1A! 
    Beneficiari indirecti (finali): 

   Persoanele apartinand minoritatii rome si altor comunitati marginalizate din teritoriul GAL 

Colinele Buzaului. 

  Selectia participantilor se va face tinand cont de domiciliul potentialilor beneficiari. Acestia 

trebuie sa aiba domiciliul in teritoriul GAL Colinele Buzaului. Furnizarea acţiunilor de formare 

profesională se va realiza pentru fiecare beneficiar pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe 

criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. 

Nu este permisa participarea aceluiasi cursant din grupul tinta la mai multe cursuri de formare 

profesionala / informare / actiuni demonstrative, derulate prin Masura M1/1A, pe aceeasi tematica. 

In acest sens, participantii vor depune o declaratie pe propria raspundere ca nu au particpat la un curs 

gratuit pe aceeasi tematica. Nu este permisa participarea aceluiasi beneficiar din grupul tinta la mai 

multe cursuri de formare / informare / actiuni demonstrative derulate prin masura M1 /1A, pe aceeasi 

tematica sau cursuri de formare profesionala sprijinite prin alte programe cu finantare nerambursabila 

pe aceeasi tematica. In acest sens, pe parcursul implementarii proiectelor se vor solicita documente 

justificative reglementate prin proceduri specifice pentru verificarea indeplinirii acestei conditii. 

Furnizorul cursurilor de formare / ateliere (solicitantul finantarii pe M1/1A), are obligatia de a 

verifica incadrarea persoanelor in grupul tinta. In acest sens, se vor solicita o serie de documente care 

sa dovedeasca acest aspect: C.I., adeverinte, declaratii pe propria raspundere, etc. Se pot solicita si 

alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura incadrarea corecta in grupul tinta.  

Atentie! Numarul minim pentru actiunile de formare este de 10 participanti; 

                Numarul minim pentru actiunile de infomare este de 20 participanti.  

Capitolul 5 
CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul măsurii M1/1A, solicitantul sprijinului trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare 
profesională, dobandire de competente, informare; 

• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

• Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetul de stat; 

• Persoanele   care   vor   beneficia   de   activitatile   solicitantului   fac   parte   din comunitatile 
minoritatilor nationale si comunitatile marginalizate din teritoriul GAL Colinele Buzaului, in 
special persoanele de etnie roma. 
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Capitolul 6 
CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

 
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a 

Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

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 măsurii, 

în limita valorii maxime a sprijinului. 

 

ATENTIE! - Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 
 

 Actiuni/Cheltuieli eligibile: 

• Cursurile de formare profesională de scurtă durată si de dobandire de competente 

(ex: inițiere, perfecționare); 

•    Actiuni de informare; 

•    Actiuni demostrative;  

•    Cursuri pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare familiară; 

•    Realizare de materiale informative și promoționale; realizare de materiale educaționale. 

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si de dobandire 

de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de formare profesionala si de 

dobandire de competente pot include cursuri de formare, ateliere de lucru si indrumare profesionala. 

 
  Cheltuieli eligibile aferente Capitolului I:  

• Cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului 

(experti cheie, manager de proiect si alte categorii de personal). Experții cheie sunt definiți 

ca experți care desfășoară activitatea direct legată de atingerea obiectivelor proiectului. De 

exemplu, în cazul unui proiect de formare profesională, experții cheie sunt experții formatori. 

Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată 

(ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;  

 

  Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:  

✓ Experții implicați în derularea proiectelor angajați cu contract individual de muncă, în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor 

acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru 

ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor 

personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie 

plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect. Pentru această 

categorie de personal sunt eligibile și cheltuielile cu transportul, cazarea și 

masa/diurnal (conform prevederilor legale in vigoare), strict pe durata de desfășurare 

a acțiunilor proiectului la care participă; 

✓ Experții implicați în derularea proiectului în baza unor contracte de prestări servicii cu 

PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură, aceasta reprezentind 
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onorariul. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este  

în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). Onorariile 

experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea 

proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă. 

 

 Se aplica plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate 

prin LEADER cuprind costurile totale atât pentru salarii, cât și pentru onorarii pentru personalul implicat 

în proiect. 

 Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 

• cheltuielilor cu plata personalului implicat in proiect indiferent de forma de retribuire a 

acestuia; 

• cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul 

maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin 

măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

• cheltuielilor cu diurna; 

• cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora 

se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi 

obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în 

altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. 

 

Cheltuieli eligibile aferente Capitolului II:  

• cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului; 

• cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului; 

• cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului; 

• cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru 
derularea activităților proiectului; 

• cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul 
proiectului; 

• cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea 
activităților proiectului; 

• cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-
notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de 
prezentare, inclusiv pagina web, materiale audio si video promovare platită prin social media 
și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare echipamente, personalizare 
auto, etc); 

• cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR 
(autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare); 

• cheltuieli cu plata auditorului; 
 
Atentie! Auditul proiectului este obligatoriu. 
 

• alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de 
traducere și interpretare, etc.). 
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 Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 

• cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate (care includ costurile utilităților) pentru 
derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu 
necesită procedură de achiziții); 

• cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul 
maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin 
măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată; 

• cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora 
se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în 
altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului; 

• cheltuielilor de telefonie, poștale. 
 

 La realizarea Fundamentării bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experților cheie se va 
calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare profesională/ 
activităţi demonstrative/ acţiuni de informare (zile/curs, zile/seminar) / acțiunilor de informare 
(difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice). 
 La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor 
maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020, 
disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele maxime de preț 
pentru care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru stabilirea 
onorariului celorlalte categorii de experți implicate în implementarea proiectului (în afara managerului 
de proiect și a experților cheie) se va consulta poziția „personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului 
experților-cheie se va consulta poziția „expert formator”. 
 În cazul în care categoriile de bunuri/ servicii bugetate nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul 
centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin măsura 19 
LEADER a PNDR 2014-2020), solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă 
conformă pentru fiecare bun/ serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro si 2 oferte 
conforme pentru fiecare bun/ serviciu bugetat a cărui valoare depășește 15.000 Euro . Toate cheltuielile 
realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări 
financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 
 
 ATENTIE! - Pentru participarea la oricare din actiunile eligibile mentionate anterior, beneficiarii 
indirecti (finali) nu vor plati nimic, nu li se va percepe nicio taxa. 

 
Actiuni/Cheltuieli neeligibile: 

• Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme 

de învătământ secundar și superior; 

• Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

• Investițiile. 

 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

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

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 /2013,  

       cu modificarile si completarile ulterioare care pot fi realizate inainte de depunerea 

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

persoane; 

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

eligibile; 

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

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

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

în temeiul   legislaţiei   naţionale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

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

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

cererea de finanţare a fost selectată pentru a obtine finanţare nerambursabilă, devin condiţii 

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

în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către 

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

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

sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
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Capitolul 7 
SELECȚIA PROIECTELOR 

 

În această secțiune vor fi stabilite criteriil e de selecție în baza principiilor de selecție din fișa 
măsurii din SDL, astfel încât sprijinul financiar sa fie canalizat către acele proiecte care corespund cu 
necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL. 

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 
cadrul alocării disponibile pentru fiecare sesiune in parte. 

Pentru această măsură – M1/1A pragul minim este de 5 puncte si reprezintă punctajul minim 
sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 

 
Nr. 
Crt. 

CRITERIILE DE SELECTIE PUNCTAJ 
GAL CB 

1. Numarul de participanti instruiti: 

(punctajul maxim pentru Criteriul 1 este de 25 de puncte si se stabileste in 

functie de numarul de participanti instruiti prin proiect) 

1.   peste 25 de participanti instruiti; 

(25 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

2.   intre 10 si 25 de participant instruiti. 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

 

Maximum 
25 pct. 

2. Procentul participantilor apartinand etniei rome din numarul total de 

participanti: 

(punctajul maxim pentru Criteriul 2 este de 25 de puncte si se stabileste in 

functie de procentul participantilor apartinand etniei rome din numarul 

total de participant instruiti prin proiect) 

1.   peste 50% din numarul total de participant apartin etniei rome; 

(25 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

2.   intre 20% si 50% din numarul total de participant apartin etniei rome; 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

Maximum 

25 pct. 

3. Numarul de traineri utilizati: 

(punctajul maxim pentru Criteriul 3 este de 20 puncte si se stabileste in 
functie de numarul de traineri care participa la activitatile din proiect) 

1. 2 sau mai multi trainer utilizati; 

(20 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

2. 1 trainer utilizat;  

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

Maximum 

20 pct. 
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4. Bugetul alocat pentru fiecare participant1: 

(punctajul maxim pentru Criteriul 4 este de 15 puncte si se stabileste in 

functie de bugetul alocat pentru fiecare participant) 

1.   peste 500 de euro pentru fiecare participant; 

(15 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

2.   sub 500 de euro pentru fiecare participant; 

(5 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 
 
1 Bugetul alocat pentru fiecare participant se calculeaza impartind valoarea 

totala eligibila a proiectului la numarul total de participanti la activitatile din 

proiect. 

Maximum 

15 pct. 

5. Numarul de activitati1 planificate prin proiect:  

(punctajul maxim pentru Criteriul 5 este de 15 puncte si se stabileste in 

functie de numarul de activitati planificate a fi realizate prin proiect) 

1.   2 sau mai multe activitati planificate a fi realizate prin proiect; 

(15 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

2.   1 activitate planificata a fi realizata prin proiect; 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 
1Prin activitate se intelege curs, activitate de informare sau activitate 
demonstrative. 

Maximum 
15 pct. 

TOTAL 100 

 

In cazul in care, in urma evaluarii punctajului aferent criteriilor de selectie, 2 sau mai multe 
proiecte sunt la egalitate, departajarea se face utilizandu-se urmatoarele criterii de departajare (in 
ordinea in care sunt enumerate): 

 

•    Numarul de participanti – beneficiari finali - care va fi deservit prin proiect mai mare; 

• Bugetul alocat pentru fiecare participant mai mare; 

• Numarul de activitati planificate a fi realizate prin proiect mai mare; 

• Valoarea totala a proiectului, exprimata in euro, mai mare. 

 

Capitolul 8 
PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR 

 
Pe perioada in care un apel de selectie a proiectelor aferente diferitelor masuri este deschis 

(sesiune de depunere de proiecte deschisa), solicitantii pot depune proiectele (in 2 exemplare) pentru 

accesarea fondurilor disponibile pentru aceste masuri in cadrul GAL Colinele Buzaului. 

Primirea proiectelor si inregistrarea acestora, intr-un registru special, se va face la sediul GAL 

Colinele Buzaului din satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau. 

  Evaluarea proiectelor se realizează de către 2 evaluatori externi – in baza unor contracte de 

voluntariat, cu atributii in acest sens, în baza documentatiei aferente fiecarei masuri, documentatie 

disponibila pe site-ul GAL Colinele Buzaului – www.galcb.ro . Evaluarea proiectelor se realizeaza pe 

masura depunerii acestora la GAL si va continua si dupa inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor, 

 

http://www.galcb.ro/
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intr-o perioada care poate varia ca intindere in functie de numarul de proiecte depuse la GAL, dar nu 

va depasi un maximum de 20 de zile lucratoare de la data limita de depunere a proiectelor (data 

inchiderii sesiunii) sau de la sfarsitul lunii (incepand cu luna septembrie 2019). Angajatii GAL verifică 

conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse 

pentru fiecare măsură, si evalueaza punctajul proiectelor in baza criteriilor de selectie stabilite prin fisa 

masurii din SDL si a punctajului pentru fiecare criteriu stabilit de Consiliul Director in momentul lansarii 

apelului de selectie. Oricand, in cadrul procesului de evaluare, angajatii GAL/evaluatori externi dupa caz, 

pot solicita informatii si documente suplimentare. Evaluatorii externi/angajatii GAL vor completa Fisa 

de evaluare generala a proiectului, document care va cuprinde cumulat: Fişa de verificare 

a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii si Fişa de evaluare a criteriilor de selectie aferente 

măsurii în care se încadrează proiectul. Pot fi finantate doar proiectele care indeplinesc punctajul minim 

de 5 puncte. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de criteriile 

de departajare prevazute in ghidul fiecarei masuri in parte. 

În vederea respectării criteriilor de eligibilitate, GAL poate realiza si verificarea pe teren a 

cererilor de finantare conforme, utilizând formularul de verificare pe teren aferent măsurii respective. 

In cazul in care proiectul face obiectul verificarii pe teren solicitantul va fi notificat cu privire la acest 

aspect si i se va inmana o copie a Fisei de verificare pe teren. 

După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune se întocmeste Raportul de Selectie 

Intermediar a proiectelor, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, care apoi se transmite 

Comitetului de Selectie (alcatuit din 7 membri - 1 reprezentant al autoritatilor publice, 5 reprezentanti 

ai sectorului privat si 1 reprezentant al societatii civile) pentru analiza, aprobare si publicare pe site-ul 

GAL.  La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

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

din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru 

selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de Selecție, persoana/organizația în cauză nu are 

drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv, fiind inlocuita de supleant. 

Raportul de Selectie Intermediar va fi elaborat si publicat (la sediul GAL Colinele Buzaului si pe 

site-ul www.galcb.ro ) in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data limita de depunere a 

proiectelor (data inchiderii sesiunii) sau de la sfarsitul lunii (incepand cu luna septembrie 2019). 

În baza Raportului de Selectie Intermediar publicat, GAL Colinele Buzaului not ifică solicitantii 

cu privire la rezultatul evaluării proiectelor. In cazul in care, in cadrul unei sesiuni de depunere a 

proiectelor aferente unei masuri, valoarea cumulata a proiectelor depuse este mai mica decat valoarea 

totala alocata pe sesiune pentru finantarea acelei masurii si toate proiectele depuse au fost declarate 

eligibile se intocmeste si aproba direct Raportul de Selectie Final, nemaifiind necesara elaborarea 

Raportului de Selectie Intermediar. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele lor nu au fost selectate 

pot depune contestaţii, in scris, la sediul GAL, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, 

dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la publicarea pe site-ul GAL a Raportului de Selectie 

Intermediar. Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente 

legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea 

valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau 

intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominanta. 

http://www.galcb.ro/
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Contestaţiile primite vor fi analizate, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la inchiderea 

perioadei de depunere a contestatiilor, de către Comisia de Solutionare a Contestatiilor (alcatuita din 7 

membrii - 2 reprezentanti ai autoritatilor publice si 5 reprezentanti ai sectorului privat -  altii decat cei 

din componenta Comitetului de Selectie) - comisie a carei infiintare si componenta va fi stabilita, in 

functie de necesitati, prin decizie a Consiliului Director al GAL - si angajati din cadrul GAL/evaluatori 

externi dupa caz (care nu au participat la evaluarea initiala) conform procedurii de evaluare care a stat 

la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză. In urma analizei se va realiza un raport pentru fiecare 

contestatie, raport care impreuna cu orice alta documentatie necesara va fi inaintat Comisiei de 

Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL. 

  In urma analizei documentatiei primite, Comisia de Solutionare a Contestatiilor, utilizand pentru 

vot aceiasi regula a „dublului cvorum” va intocmi un Raport de Contestatii, ce va contine rezultatele 

analizei contestatiilor (admis sau respins), pe care il va publica pe site -ul GAL si il va transmite 

Comitetului de Selectie. 

  Publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face la sediul GAL si pe site-

ul www.galcb.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de depunere a 

contestatiilor. 

Membrii Comitetului de Selectie, in baza Raportului Intermediar si a Raportului de Contestatii 

(daca este cazul), vor elabora, aproba si publica pe site Raportul de Selectie Final cu toate proiectele 

selectate. GAL Colinele Buzaului va notifica solicitantii cu privire la rezultatele finale ale selectiei. 

Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu rol decizional cu responsabilităţi privind 

selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL Colinele Buzaului iar Comisia de 

Solutionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea 

contestaţiilor privind rezultatele procesului de evaluare si selectie a proiectelor depuse pentru 

finanţare. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 

Colinele Buzaului (angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și ai Comisiei de 

Solutionare  a  Contestațiilor)  va  tine  seama  si  va  respecta  prevederile  legale  privind  evitarea 

conflictului de interese si va semna in acest sens o declarație pe propria răspundere privind evitarea 

conflictului de  interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, 

Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 

 

Capitolul 9 
VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri nu va depasi 22.951 euro/proiect si va 

reprezenta: 

•    100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 

Atentie: Pentru masura M1/1A nu se acorda avans!

http://www.galcb.ro/
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Capitolul 10 
COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE 

FINANȚARE 
 

Dosarul cererii de finantare (proiectul) este alcatuit din cererea de finanţare (Anexa nr. 1 la 

prezentul Ghid) aferenta masurii M1/1A însoţită de anexele tehnice şi administrative (ce fac parte 

integranta din cerere) conform listei documentelor prevăzute în modelul standard al cererii. 

Cererea de finanțare utilizata de solicitanți va fi cea disponibila, in format editabil, pe site-ul 

GAL Colinele Buzaului - www.galcb.ro la momentul lansării apelului de selecție pentru masura M1/1A. 
 

10.1. Completarea Cererii de finantare 

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform modelului 

standard. Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor care fac parte integrantă din 

Cererea de Finanțare, precum și conținutul acestora.  Documentele obligatorii de anexat la 

momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul -cadru disponibil pe site-ul 

GAL Colinele Buzaului -  www.galcb.ro. Se vor completa numai informaţiile solicitate. 

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul Solicitantului 

aparține solicitantului. 

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea 

documentelor suport în altă ordine decât cea specificată poate conduce la respingerea Dosarului 

Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

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

Cereri de Finanţare completate de mână. 

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

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

la obiectivele si modul de implementare al proiectului, asa cum au fost acestea solicitate. 

 
10.2. Depunerea dosarului Cererii de finantare 

Dosarul cererii de finantare (proiectul), alcatuit din cererea de finanţare aferenta masurii M1/1A 

însoţită de anexele tehnice şi administrative (ce fac parte integranta din cerere) conform listei 

documentelor prevăzute în modelul standard al cererii se depune atat letric cat si pe suport electronic 

(CD/DVD) in cate 2 exemplare, la sediul GAL Colinele Buzaului din Centrul de zi "Iulia Hasdeu", satul 

Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau. Cele 2 exemplare depuse in format letric sunt alcatuite din 1 

exemplar original + 1 exemplar copie. 

Precizam ca depunerea celor 2 exemplare ale proiectului se face personal de către responsabilul 
legal al proiectului, aşa cum este precizat în formularul cererii de finanţare sau de către un împuternicit 
al acestuia, prin prezentarea unei procuri notariale în original si a Cartii de identitate. 

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

respectiv „COPIE”. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate), copiile trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către 

responsabilul legal al proiectului. 

Fiecare pagina din dosarul cererii de finantare trebuie sa fie stampilata si semnata de 

reprezentantul legal al proiectului. 

http://www.galcb.ro/
http://www.galcb.ro/
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Fiecare exemplar al proiectului va avea atasata o copie pe suport electronic (realizata prin 

scanare) a dosarului original al Cererii de Finantare impreuna cu toate documentele ataşate Cererii de 

Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conform listei documentelor. Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie conform cu originalul” etc.) în fişiere 

format PDF. De asemenea pe CD/DVD ce contine scanarea dosarului se va adauga si formularul cererii 

de finantare (Anexa nr. 1 la Ghid) completata in format electronic (Word editabil). 

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format pdf, la care 

se va adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de 

Finanţare. 

Dosarul Cererii de finanţare va fi numerotat in partea dreapta sus de la pagina 1 la .... n si va 

cuprinde în mod obligatoriu un opis (numerotat co "0"), conform modelului urmator: 

 

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

 

Dosarele in copie, semnate si stampilate de beneficiar, vor avea si stampila conform cu originalul 

pe fiecare pagina. 

Pe ultima pagina, dosarul va avea inscris pe verso sintagma – „ Acest dosar contine un numar 

de...file, numerotate de la 1 la...n”, va fi semnata si stampilata de beneficiar. 

Exemplarele dosarului cererii de finantare vor fi legate astfel incat sa nu poata fi adaugate sau 

sustrase file din proiect. 

 

10.3. Verificarea dosarului Cererii de finantare 

Verificarea dosarelor Cererilor de finantare se realizează de către 2 angajati din cadrul GAL sau 

evaluatori externi dupa caz), cu atributii in acest sens, în baza documentatiei aferente fiecarei masuri, 

documentatie disponibila pe site-ul GAL Colinele Buzaului – www.galcb.ro .  Se va verifica conformitatea 

proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare 

măsură. Oricand, in cadrul procesului de evaluare, angajatii GAL/evaluatori externi dupa caz, pot 

solicita informatii si documente suplimentare. 

Toate verificările se realizează pe baza evaluări documentelor depuse in cadrul dosarului cererii 
de finantare, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții 
evaluatori. 

 

Verificarea dosarului cererii de finantare va cuprinde: 

•    Verificarea conformitatii cererii de finantare; 

•    Verificarea eligibilitatii cererii de finantare; 

•    Verificarea criteriilor de selectie si stabilirea unui punctaj total al proiectului. 

 

 

http://www.galcb.ro/
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10.3.1. Verificarea conformitatii cererii de finantare 

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

formularului G.E.1.2L „Fişa de evaluare generala a proiectului – partea I Fişa de verificare a 

conformităţii”. 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare cu privire la: 

• existenta cererii de finantare si a anexelor tehnice si administrative atat in format letric 

cat si in format electronic, in conformitate cu modelul standard; 

•    corectitudinea completarii cererii de finantare; 

• corectitudinea alcatuirii si completarii dosarului cererii de finantare (prezenta opis, 

paginatie, fiecare pagina este semnata si stampilata, etc.); 

•    valabilitatea documentelor din dosarul cererii de finantare, dupa caz; 

• concordanta documentelor prezente in copie in dosar cu originalele care raman in 

posesia solicitantului. 

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

neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare 

care sunt descoperite de experţii verificatori ai GAL, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi 

corectate   de   către   aceştia   din   urmă   pe   baza   unor   dovezi/informaţii   prezentate   explicit   în 

documentele anexate Cererii de finanţare (ex.: omiterea semnarii unor pagini, etc.). 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare, nesemnarea Cererii de finantare, 

nesemnarea declaratiilor, etc. nu este considerată eroare de formă, ci de fond si cererea de finantare 

va fi declarata necomforma. 

In urma verificarii conformitatii pot exista 2 situatii: 

•    Cererea nu este conforma; 
•    Cererea este conforma. 

In cazul in care cererea de finantare este neconforma solicitantul este instiintat cu privire la 

acest aspect, semneaza de luare la cunostinta si isi poate recupera proiectul (exemplarul original) in 

baza unei cereri scrise depusa la sediul GAL CB. 

Oricand in cadrul perioadei de evaluare a proiectelor un solicitant isi poate retrage proiectul in 

baza unei cereri scrise depusa la sediul GAL CB. In urma acestei cereri va primi exemplarul original. 

Dosarul cererii de finantare, dupa ce este modificat, poate fi redepus (de maximum 2 ori) in 

cadrul aceleiasi sesiuni de depunere de proiecte (daca sesiunea este inca deschisa) sau un cadrul unei 

alte sesiuni aferente aceleiasi masuri. 

Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la urmatoarea etapă de verificare. 
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10.3.2. Verificarea eligibilitatii cererii de finantare 

Verificarea eligibilitatii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 

formularului G.E.1.2L „Fişa de evaluare generala a proiectului – partea II Fişa de verificare a eligibilitatii”. 

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe 

suport letric. 

  Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

• verificarea existenţei documentelor depuse la Cererea de finanţare; 

• verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului; 

• verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 

• verificarea conţinutului Documentatiei/Studiului de fezabilitate/Documentatiei pentru 

avizarea lucrarilor de interventie și a documentelor anexate Cererii de finanţare. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare (anexele) nu sunt în conformitate 

cu forma cerută la capitolul 15 „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare”, din 

prezentul Ghid, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
 

GAL Colinele Buzaului își rezervă dreptul de a solicita informații sau documente suplimentare 

oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar. 
 
 

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

(1)     în cazul în care dosarul proiectului conţine informaţii insuficiente pentru   clarificarea   

unui   criteriu   de   eligibilitate/   principiu   de   selecție   sau   există   informaţii contradictorii în 

interiorul lui, ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare; 

   (2)      în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului; 

(3)     în cazul în care, în cadrul procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de 

finanţare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanţare) 

sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza 

proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori 

materiale. 

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. 

In urma verificarii eligibilitatii pot exista 2 situatii: 

•    Cererea nu este eligibila, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect; 

• Cererea este eligibila, caz in care se trece la verificarea criteriilor de selectie si stabilirea 

punctajului total al proiectul. 

 

10.3.3. Verificarea criteriilor de selectie. 

Verificarea   criteriilor   de   selectie   pentru   Cererea   de   Finanţare   se   realizează pe baza 

formularului G.E.1.2L „Fişa de evaluare generala a proiectului – partea III Fişa de evaluare a criteriilor 

de selectie”. 

Pentru fiecare proiect declarat eligibil se verifica, pe baza documentatiei din dosarul cere rii de 

plata, criteriile de selectie aferente acestei masuri asa cum au fost stabilite prin prezentul ghid. In 

urma verificarii se stabileste un punctaj total al proiectului, in baza caruia se va stabili o ordine 

descrescatoare pentru toate proiectele eligibile si cu un punctaj cel putin egal cu punctajul minim. 
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Capitolul 11 

CONTRACTAREA FONDURILOR 
 
 

In urma parcurgerii tuturor pasilor privind procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse 

la GAL Colinele Buzaului, Cererile de finantare selectate de GAL CB, impreuna cu dosarul administrativ, 

vor fi depuse la nivelul OJFIR/CRFIR, pe raza caruia se implementeaza proiectul. 

Proiectele selectate de către GAL pot fi depuse la AFIR nu mai târziu de 15 zile calendaristice 

de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și contractarea 

acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

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

dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către 

solicitant formularul de Notificare a solicitantului privind semnarea Contractului de finanțare, care va 

cuprinde condiții si termenele specifice în funcție de măsura ale căre i obiective sunt atinse prin 

proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată. 

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

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

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

acestuia (www.afir.info ). 

Cererea de Finantare depusa de solicitant, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si 

completarilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare si selectie devine obligatorie pentru solicitant. 

Acesta accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze corect angajamentele 

asumate pe propria raspundere. 

Pentru semnarea Contractului de finanțare solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, la 

sediul CRFIR/OJFIR, în termenul specificat, de la primirea Notificării E6.8.3L documentele solicitate prin 

aceasta notificare. 

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre 

semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se 

consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului 

de prezentare a clarificărilor solicitate. 

Durata   de   valabilitate   a   Contractului   de   finanţare   cuprinde   durata   de   execuţie. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare 

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

de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

• Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu   

excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării 

nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire 

la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

 

 

http://www.afir.info/


22 
Grupul de Acțiune Locală Colinele B uzăului 

Ghidul Solicitantului - Măsura M1/1A 

 

 
 

 

 

•    Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între 

de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de 

cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu   notificarea   

prealabilă   a   Autorităţii   Contractante, fără   a   fi   însă   necesară amendarea 

Contractului de Finanţare prin act adiţional.  

• Beneficiarul   va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a 

contractului de finanţare prin act adiţional sau la   solicitarea   Autorităţii 

Contractante. 
 

 

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

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

declanşată  procedura    insolvenţei/falimentului,     precum   şi   în   situaţia   în   care   Autoritatea 

Contractantă  constată    că    cele    declarate    pe    proprie    răspundere    de    beneficiar,    prin 

reprezentanţii     săi,     nu  corespund  realităţii  sau  documentele/autorizaţiile/avizele   depuse  în 

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

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

valabilitatea   Contractului,   de  plin drept, printr‐o notificare  scrisă adresată  beneficiarului,  fără 

punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

In aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finantare nerambursabila, 

impreuna cu dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare, si in 

conformitate cu dispozitiile contractuale. 

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a 

afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea   sprijinului   financiar   se   va 

realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. 

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul 

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

 

 

Capitolul 12 

ACHIZITIILE 
Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate cu 

prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru ben eficiarii 

privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile publice/private - anexă la 

Contractul de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar (public/privat), conform fișei măsurii în care 

se încadrează proiectul.  

Termenul de finalizare al achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la centrele regionale, 

se va corela cu termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată 

menţionată la art. 4 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în SEAP, vor avea la bază 

proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR. 
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Nerespectarea de către beneficiari a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă la 

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

bunuri. 

Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu data 

primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe proprie 

răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul 

proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul 

favorabil din partea AFIR. 

 

Capitolul 13 
TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE 

PLATĂ AFERENTE T RANȘELOR DE PLATĂ 
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular AP 

0.1L odata cu depunerea primei transe de plata sau conform prevederilor Contractului cu modificarile 

și completarile ulterioare și anexele la acesta. Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea 

în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data 

depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

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

efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a 

conformității emisă de GAL. 

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de 

hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de 

beneficiar.  După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de 

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

funcție de tipul de proiect). 

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

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

adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. 

Un DCP declarat neconform poate fi redepus o singură dată la GAL. În cazul în care cererea de 

plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune 

contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care 

au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza 

GAL-ului rămâne „neconform“,  atunci  beneficiarul  poate  adresa  contestația  către  AFIR. Depunerea 

contestației se va realiza la stru ctura teritorială a AFIR (CRFIR) responsabilă de derularea contractului 

de finanțare. In cazul in care contestatia este admisa de catre AFIR (DCP-ul este declarat conform) GAL-

ul va declara si el DCP-ul conform, DCP ce va fi apoi depus de beneficiar, impreuna cu Fisa de verificare 

a conformitatii emisa de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de 

proiect). In cazul in care contestatia este respinsa de catre AFIR (DCP-ul este declarat neconform) 

beneficiarul are obligatia sa refaca dosarul Cererii de Plata (in conformitate cu observatiile primite) si 

sa il redepuna la GAL Colinele Buzaului, reluindu-se procedura descrisa mai sus. 
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GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv 

depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul 

maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. 

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile 

de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR -  

www.afir.info . 

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în 

baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul 

proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

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

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

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

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în 

prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, 

conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare. 

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

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

autorizate și rambursate în cadrul proiectului. 

 

 

Capitolul 14 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 
Monitorizarea proiectelor contractate prin intermediul GAL Colinele Buzaului reprezintă o 

sarcină obligatorie a GAL-ului. GAL CB va realiza activități pentru monitorizarea implementarii 

contractelor   de   finantare, urmarind   platile   efectuate   de   AFIR   catre   beneficiar, întocmind 

rapoarte/fise de monitorizare a proiectelor din cadrul SDL. 

 

 

Capitolul 15 

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 
 
 

15.1. Documentele necesare la depunerea cererii de finanţare 

 

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

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

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții 

care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de 

programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 

 

 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 

utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă. 

 

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

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

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

 

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

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

vigoare etc.). 

 

4. Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul 

solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare 

Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

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

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

elementele pe care trebuie să le conțină. 

 

 

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală     

a Finanțelor Publice  

    Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

     a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru 

obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

    b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru 

(după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul 

este proprietar asupra imobilelor).  

     Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii 

fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

     Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile 

de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. Graficul de 

eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

 

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

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

      - Să fie datate, personalizate și semnate; 

      - Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

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

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

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

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

condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 
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  7. Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul 

că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.  

     Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații. 

 

 8. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

    *Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 

41/2016. 

 

 9. Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea   

respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

 

  10. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace,  

perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este 

obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse 

care fac obiectul unei scheme de caliate) 

 

  11. Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/ grupul de fermieri care în anul anterior 

de plată a/ au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este 

înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă 

activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să 

reiasă activitatea agricolă.  (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 

1305/2013) 

 

  12. Documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință (contract de concesionare/ 

comodat/ închiriere/ administrație) pentru exploatația agricolă* 

     *În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va 

depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie 

privind situaţia curentă. 

     (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din Reg. 1305/2013) 

 

  13. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, 

perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) (este 

obligatoriu pentru proiectele care prevăd activități de informare și promovare a unor produse 

care fac obiectul unei scheme de caliate) 

 

14. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4 la prezentul ghid). 

 

  15. Alte documente justificative, după caz 
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15.2. Documentele necesare in vederea semnarii contractului de finantare 
 

 
  1. Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 

proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;  

  2. Cazierul judiciar al reprezentantului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care 

privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;  

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

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

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

însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) 

(pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de 

finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul 

finanțării publice de 100%;  

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

 


