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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea
Măsurii M8/6B: Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a
potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din cadrul Asociației GAL
Câmpia Transilvaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014-2020, Axa Leader, Sub-măsura 19.2 “Sprijin
pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare
locala.” Acesta se constituie într-un suport informativ complex pentru
întocmirea proiectelor, conform Fișei Măsurii M8/6B din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 -2020 a teritoriului GAL Câmpia
Transilvaniei .
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea,
editarea şi depunerea proiectului de investiţii, 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 legislatiei naţionale şi comunitare sau
procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe
pagina de internet www.galcampiatransilvaniei.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi materialele editate de GAL
Câmpia Transilvaniei, disponibile la sediile primăriilor din fiecare localitate componentă a
teritoriului și la sediul GAL Câmpia Transilvaniei.
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre măsurile de finanțare incluse în Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL Câmpia Transilvaniei ne puteţi contacta direct la sediul nostru, prin
telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului
Solicitantului.
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CAPITOLUL 1: DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Dicționar
Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de
planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație,
respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR,
de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și
instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea
unui contract de achiziție;
Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma
aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin
PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de construcții și
instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție;
An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de
finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori.
Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat
un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
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;
Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a
persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării
propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a
proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei
propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică
(fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia
privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja
fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este
prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile
necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar
sau nebancar;
Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie
prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;
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Comisia de contestații (CC) - reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind
soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare și selecție al proiectelor
depuse la GAL-uri pentru finanțare.
Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor
nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;
Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
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;
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 submăsurii şi care nu
trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea
investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;
Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);
Sub-măsură - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice,
precizând foarte clar detaliile specifice fiecărui tip de intervenție în parte;
Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a
încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a
cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care
implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra
unei plăți.
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu
AFIR, conform legislatiei în vigoare.
Solicitant – potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
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Sesiune de depunere proiecte - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate
primi proicte din partea potențialilor beneficiari;
Sesiune de selecție – reprezintă lucrările Comitetului de selecție (CSP) și ale Comisiei de
Contestații (CC), concretizate în Raportul de selecție al proiectelor și Raportul de contestații;
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 cofinanţare 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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Abrevieri
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 Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât și
financiar;
APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea
măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;
GAL – Grup de Acțiune Locală;
SDL – Strategie de Dezvoltare Locală;
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 – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai sectoarelor
public, privat și societatea civilă;
OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca
urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons
Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea
Economiei Rurale”; MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
PEI - Parteneriatul European pentru Inovare
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.
ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSP – Direcția de Sănătate Publică.
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CAPITOLUL 2: PREVEDERI GENERALE
Importanța implementării LEADER provine din specificul acestuia de mobilizare a
comunităţii rurale pentru dezvoltarea localităţii şi nu impunerea unui set fix de măsuri, practic fiind
vorba de o acţiune pornită "de jos în sus", nu "de sus în jos".
Obiectivele de dezvoltare rurală ale SDL GAL Câmpia Transilvaniei 2014-2020, conform
Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4 vizează favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea
de locuri de muncă.
Această Măsura propune realizarea unei identității teritoriale a Câmpiei Transilvania în patru
etape de acțiune:
1.
Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor existente în teritoriu
(abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, monumente, produse locale, pensiuni, structuri
asociative, zone Natura 2000, etc.) care să identifice punctele forte ale teritoriului și să le transpună în
soluții practice.
2.
Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care să evidențieze
specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. Strategia de marketing va cuprinde și crearea
de brand-uri și sub-brand-uri cu accent pe o componenta online/offline.
3.
Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de comunicare și promovare
ce presupun organizarea de evenimente atât în teritoriu cât și în afara acestuia cu scopul de a crește
vizibilitatea teritorială si a potențialului turistic.
4.
Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate măsurarea impactului
avut asupra teritoriului.
2.1
Contribuția măsurii din SDL la domeniile de intervenție
Măsura 8/6B contribuie la realizarea P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, în Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura nu
corespunde obiectivelor nici unui articol din Reg. (UE) nr. 1305/2013, aceasta fiind însă foarte
importantă la nivelul teritoriului Câmpiei Transilvaniei prin oferirea unei viziuni globale strategiei de
dezvoltare locală, datorită modului în care integrează toate activitățile care se desfășoară sau care vor
fi dezvoltate prin prezenta strategie la nivelului acestui teritoriu. Contribuie la Domeniul de Intervenție
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Valoarea adăugată a măsurii reiese din următoarele:
• Încurajarea creării unei identități pentru teritoriile reprezentate de către Grupurile de
Acțiune Locala va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, non-agricol
și turistic, beneficiarilor proiectelor finanțate prin strategia Gal-urilor si fermierilor care
își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL oferindu-li-se posibilitatea de a-și promova
produsele sau serviciile obținute.
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•

2.2

Prin identificarea unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode și tehnologii de
actualitate se va putea promova diversitatea activităților economice în zonele rurale,
care va deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții sporind astfel
atractivitatea satelor românești.
• Crearea unei strategii de marketing teritorial va duce la creșterea atractivității
teritoriului eligibil Câmpia Transilvaniei prin promovarea pensiunilor agroturistice,
promovarea patrimoniului cultural al zonei, etc.
Obiectivele generale și specifice ale măsurilor

Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală:
(iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv
crearea şi menținerea de locuri de muncă.
Obiectivele specifice locale:
✓ - Crearea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei;
✓ - Promovarea patrimoniului natural și cultura;
✓ - Promovarea produselor și a serviciilor din teritoriu;
✓ - Creșterea atractivității localităților din teritoriu.
Măsura contribuie la obiectivul transversal mediu și climă prin oferirea unei atenții particulare
conservării zonei, respectiv utilizării în acțiunile propuse a unor materiale reciclate și promovarea
metodelor ecologice.
Contribuția la acest obiectivul inovare se realizează prin utilizarea unor soluții inovatoare și
adoptarea unor metode și tehnologii de actualitate pentru promovarea diversității activităților
economice în zonele rurale, aspect care va deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții
sporind astfel atractivitatea satelor românești.
2.3
Contribuția publică totală a măsurii
Cheltuiala publică totală pentru Măsura 8/6B- Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL
Câmpia transilvaniei este de 50.000 euro. Fondul disponibil pentru această sesiune: 50.000 euro
2.4

Tipul sprijinului

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.
2.5

Sume aplicabile și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului este de 100%, acest tip de proiect fiind negenerator de profit.
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 10.000 EURO și maximum 50.000 EURO.

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I - M 8 / 6 B : : Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

10

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
www.galcampiatransilvaniei.ro

2.6 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013
• Reg. (UE) nr. 1305/2013
• Reg. (UE) nr. 807/2013
• Reg. (UE) nr. 1407/2013
Legislația națională
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii
Aria de aplicabilitate a Măsura M8/6B– ”Valorificarea patrimoniului natural și cultural ” este
teritoriul acoperit de Asociația GAL Câmpia Transilvaniei și cuprinde următoarele UAT-uri: Buza,
Căianu, Cătina, Cămărașu, Cojocna, Fizeșu Gherlii, Geaca, Mica, Mociu, Palatca, Sânmartin,
Suatu, Țaga, Unguraș.

CAPITOLUL 3: DEPUNEREA PROIECTELOR
Locul de depunere al proiectelor
Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare însoţită de anexele tehnice și
administrative conform listei documentelor. Acesta se depune la biroul GAL Câmpia Transilvaniei:
localitatea Ghirișu-Român, nr. 75, comuna Mociu, județul Cluj.
Perioada de depunere a proiectelor
Asociația GAL Câmpia Transilvaniei va elabora un Calendar estimativ anual al lansării
măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, acesta va
fi postat pe pagina web a GAL și afișat, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.
Perioada de depunere a proiectelor este 8.05.2019 – 14.06.2019.
Intervalul orar de depunere al proiectelor este luni-vineri, orele 900-1400.
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Alocarea pe sesiune
50.000 euro
Punctajul minim
15 puncte
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CAPITOLUL 4: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii direcţi ai măsurii 8/6B sunt:
Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000 privind asociațiile si fundațiile.
Beneficiarii indirecţi ai măsurii 8/6B sunt:
- întreaga populație a teritoriului Câmpia Transilvaniei
- în mod special beneficiarii vor fi următoarele grupuri: agenți din domeniul turismului si alimentației
publice, turiști, autorități publice locale, asociații, fermieri, etc.
Acțiuni eligibile ce pot fi fnanțate :
Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului (identificarea
patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale populației, etc.);
Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL;
Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial;
Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare specific local
și așteptări consumatori, etc);
Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi personalizat
conform potențialului teritorial;
Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului;
Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri turistice, ghiduri de
prezentare, panouri de informare, etc.);
Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și reportaje
publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc);
Promovarea valorilor și tradițiilor locale;
Acțiuni pentru plasarea de produse;
Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea teritorială (site de
prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, podcast-uri, creare de video-uri si
animații, etc);
Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate obiectivele de
interes;
Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;
Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri motivaționale și de
educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să scrie despre regiune,
evenimente in cadrul unităților de învățământ, centre culturale si educaționale etc.);
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Participarea la evenimente locale, naționale si internaționale cu scopul promovării identității
teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de turism, schimb de experiență,
etc.);
Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de marketing și
măsurarea impactului avut asupra teritoriului;
Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători, meșteșugari etc.).
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CAPITOLUL 5: CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU
ACORDAREA SPRIJINULUI
Condiții de eligibilitate:
Atenție!
Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri
din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL.
□Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
□ Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
□ Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate corespunzător
obiectului procedurii de selecție;
□ Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și în afara
acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL.
□ Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de autoritățile
legale competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la nivelul lunii anterioare celei
in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, a impozitelor si taxelor către
bugetul general consolidat si taxele locale;
□ Solicitantul participant la procedura este o entitate juridica privata organizata in baza OUG
26/2000 privind regimul asociațiilor si fundațiilor cu o experiență de minim 1 an si trebuie să
prezinte lista principalelor servicii similare procedurii de selecție (minim 3 contracte specifice
domeniului de activitate);
□ Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispun de personal calificat cu competente si experiență.

CAPITOLUL 6: CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile
urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat
trebuie de asemenea finalizate până la data depunerii ultimei cereri de plată.
6.1 CHELTUIELI ELIGIBILE sunt cele aferente acțiunilor eligibile din Fișa Măsurii
•

Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului (identificarea
patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale populației,
etc.);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL;
Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial;
Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare specific
local și așteptări consumatori, etc);
Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi personalizat
conform potențialului teritorial;
Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului;
Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri turistice,
ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.);
Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și reportaje
publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc);
Promovarea valorilor și tradițiilor locale;
Acțiuni pentru plasarea de produse;
Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea teritorială
(site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, podcast-uri, creare
de video-uri si animații, etc);
Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate
obiectivele de interes;
Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;
Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri motivaționale și
de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să scrie despre
regiune, evenimente in cadrul unităților de învățământ, centre culturale si educaționale etc.);
Participarea la evenimente locale, naționale si internaționale cu scopul promovării identității
teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de turism, schimb de
experiență, etc.);
Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de marketing
și măsurarea impactului avut asupra teritoriului;
Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători,
meșteșugari etc.).

Cheltuieli neeligibile:
-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I - M 8 / 6 B : : Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

16

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
www.galcampiatransilvaniei.ro

CAPITOLUL 7: SELECȚIA PROIECTELOR
Proiectele depuse la GAL Câmpia Transilvaniei, prin care se solicită finanţare prin FEADR
sunt supuse unei proceduri de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor
privind stabilirea criteriilor de selecție.
Pentru această măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanţare. Cererile de finanţare care au punctajul mai mic decât pragul minim
nu pot fi depuse.
6.1 Principii si criterii de selecție
Principii şi criterii de selecție
Punctaj
1. M8/6B se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct prin
5p
măsurile M5/6A, M6/6A
2. Selectarea cu prioritate a structurilor de economie socială
10 p
3. Proiectul are o planificare strategică care să demonstreze o atenție
10 p
particulară pentru conservarea zonei și folosirea și promovarea metodelor
ecologice
4. Proiectul prezintă o identificare clară a publicului țintă la care se
5p
adresează și un număr clar a persoanelor participante la acțiuni
5. Proiecte care încorporează în cadrul metodologiei și planificări de risc,
5p
asigurări de eveniment și tehnici de coordonare de eveniment
6. Proiecte care au în componența lor un plan de monitorizare calitativă și
5p
cantitativă
7. Proiecte care promovează integrarea socială a minorităților
5p
8. Proiecte care prevăd componenta online (aplicații mobile cu localizare
10 p
GPS a teritoriului);
9. Proiecte care să prevadă realizarea unui traseu turistic (care sa includă
10 p
Siturile Natura 2000/lacurile piscicole
10. Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale
10 p
11. Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara
10 p
acestuia
12. Numărul de focus-grupuri/comună
10 p
13. Proiectul are plan clar de măsurare a rezultatelor și cu accent pe
5p
beneficiile pe care le aduce în plan turistic
TOTAL
100 p
PUNCTAJ MINIM
15 P

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I - M 8 / 6 B : : Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

17

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
www.galcampiatransilvaniei.ro

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
➢ Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia;
➢ Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale
6.2 Procedura de evaluare și selecție
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL Câmpia Transilvaniei și parcurge, în mod
obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a
proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare
a contestațiilor.
Componența Comitetul de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este
stabilită de către organele de decizie, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației.
Comitetul de Selecție va fi format din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri din sectorul public,
respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG). Pentru fiecare sector reprezentat în Comitetul
de Selecție se vor stabili de asemenea câte 2 membri supleanți. Comisia de Soluționare a
Contestațiilor va fi formată din reprezentanți pentru fiecare sector reprezentat în parteneriat care, în
caz de absență, vor fi supliniți de alte organizații de același tip.
În cadrul procesului de selecție a proiectelor se va aplica regula dublului cvorum,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel
puțin 50% dintre membrii Comitetului de Selecție, din care 50% să fie din mediul privat și
societatea civilă.
În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Primirea și evaluarea proiectelor depuse
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de
punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție, stabilit de către organele de decizie (Adunarea
Generală a Asociaților și Consiliul Director), va realiza selecția proiectelor.
Primirea proiectelor se realizează la sediul Asociației de către echipa GAL, iar selectarea
proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul acesteia, în baza procedurilor de
evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor.
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare, urmând ca Raportul
de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei.
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În aceeaşi dată, pe site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat
de presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor, precum
şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane
mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare),
specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca
partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai
puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care
supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ
reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au
respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care
trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele
GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în
acest sens.
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4
ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are
obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și
prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale.”
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la
nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul
cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să
informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor
ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s‐au
respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare,
proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea
sumelor conform legislației în vigoare.
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de
punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței
Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va
publica pe site-ul GAL.
Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, va fi
întocmit Raportul de Selecție care va fi semnat de preşedintele asociației și publicat pe site-ul GAL..
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În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de
evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
postării raportului pe pagina de internet a GAL.
Selecția proiectelor
Etapele de selecție a proiectelor depuse la GAL Câmpia Transilvaniei sunt:
1. GAL va elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an
calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii,
putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării
acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi
postate pe pagina web a GAL și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.
2. GAL lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind mijloacele de informare mass-media. Pentru
transparența procesului de selecție, GAL asigură măsurile minime obligatorii de publicitate a
apelurilor de selecție lansate (pagină web, sediile primăriilor partenere, publicitate mass-media);
3. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL;
4. GAL efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, respectând regula celor „4
ochi”; Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.
5. Selecția proiectelor, efectuată de către GAL se va realiza pe baza ghidului și procedurilor
întocmite în conformitate cu SDL, utilizând principiile și criteriile selecție din Fișa Măsurii;
Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către departamentul tehnic al GAL al
Raportului de Selecţie în vederea verificării şi validării lui.
Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a
proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse
selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de
depunere.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim se situează
sub valoarea totală alocată măsuri în cadrul sesiunii de depunere, Comitetul de Selecţie propune
aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent
acestei măsuri.
6. Reprezentanții GAL vor depune la CRFIR/OJFIR proiectele selectate de către GAL 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. 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.
Atenție!
Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot
realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de
Cererile
care
s-a decisidentității
verificarea
pe teren
se vaTransilvaniei
formula
G eligibilitate
H I D U L S O pentru
LICITA
N T U L Ude
I - Finanțare
M 8 / 6 B : pentru
: Afirmarea
și promovarea
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Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a
contestațiilor
Componența Comitetul de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este stabilită
de către organele de decizie, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației. Comitetul de
Selecție va fi format din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri din sectorul public, respectiv 5 din
sectorul privat (societăți private și ONG). Pentru fiecare sector reprezentat în Comitetul de Selecție se
vor stabili de asemenea câte 2 membri supleanți. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi
formată din reprezentanți pentru fiecare sector reprezentat în parteneriat care, în caz de absență, vor fi
supliniți de alte organizații de același tip.
În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor, în
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au următoarele obligaţii:
a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor
Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;
c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar;
d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie
respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Procedura de soluționare a contestațiilor
Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de
la data postării raportului pe pagina de internet a GAL.
Acestea vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de către o Comisie de Soluționare a
Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de
Selecție. După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va
publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet
Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul GAL în 15 zile
lucrătoare de la depunerea ultimei contestații. Rezultatele evaluării finale nu mai pot fi contestate.
Evaluarea se va face respectând regimul privind conflictul de interese.
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CAPITOLUL 8: VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Tipul sprijinului
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg (UE) nr. 1305/2013.
Sumele și ratele aplicabile
Cheltuiala publică totală pentru Măsura 8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL
Câmpia Transilvaniei este de 50.000 euro.
Intensitatea sprijinului este de 100%, acest tip de proiect fiind negenerator de profit.
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 10.000 EURO și maximum 50.000 EURO.
Proiectele de servicii nu beneficiază de avans.
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CAPITOLUL 9: COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA
DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE
Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative,
conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau
înlocuirea documentelor. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse
în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul.”
9.1 Completarea, depunerea și verificarea cererii de finanțare la nivelul GAL Câmpia
Transilvaniei
Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul
lansării apelului de selecție (format editabil).
❖ Completarea cererii de finanțare
ATENŢIE!
Cererea de Finanţare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de
Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta.
Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în
modelul-cadru.
Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea,
renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.
Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de
evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor
preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor
de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.
Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare
aparține solicitantului.
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Atenţie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 807/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu
modificările și completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legislației Național de Implementare.
Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la n în
partea dreaptă sus a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet,
inclusiv documentele anexate.
Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.
Titlul documentului
Pagina (de la..... până la.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.
Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va
adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.
La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-lei valabil la data întocmirii
Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ, preluat de pe pagina web a Bancii Central-Europene www.ecb.int secțiunea: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
Dosarul Cererii de Finanțare, odată finalizat, se multiplică în două exemplare de către solicitant.
Originalul și 1 copie a acestuia se depun împreună cu formatul electronic (CD – 2 exemplare). La
dosarul Cererii de Finanţare, alături de forma electronică a acesteia, se mai ataşează şi copia scanată a
documentelor anexă menţionate în Cererea de Finanţare.
Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse personal de către reprezentantul legal al
solicitantului, asa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de o altă persoană
împuternicită de acesta prin procură notarială (în original), la sediul GAL, înaintea datei limită de
depunere, specificată în anunțul de deschidere a sesiunii de primire de Cereri de Finanțare.

❖ Depunerea dosarului cererii de finanțare
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit
Atenție! Dosarul cererii de finanțare se depune în format fizic la sediul GAL.
Solicitantul trebuie sa depună Cererea de Finanțare împreună cu toate anexele completate în 2
exemplare (un original și 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară
dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că ramâne în posesia
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unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare în afara celor 2 exemplare pe care le depune
la GAL.
Dosarele se depun la secretariatul Asociaţiei GAL Câmpia Transilvaniei (nr. 75, localitatea
Ghirișu Român, comuna Mociu, județul Cluj) sub forma Cererii de finanțare și a documentelor anexă
cerute în Ghidul Solicitantului aferent apelului de selecție.
Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri și
înaintează documentația primită pentru verificarea administrativă şi a criteriilor de eligibilitate,
experţilor angajaţi. Verificarea Cererii de Finanțare se realizează conform formularelor de verificare.
❖ Verificarea dosarului cererii de finanțare
A. Verificarea conformității
✓ Se verifică dacă solicitantul a utilizat versiunea Cererii de Finanțare aferentă măsurii pentru
care solicită finanțare, asa cum este specificată în cadrul anunțurilor pentru apelurile de selecție
✓ Se verifică dacă dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate şi ştampilate de către solicitant.
✓ Se verifică dacă copia scanată a documentelor ataşate cererii de finanţare este prezentată alături
de forma electronică a cererii de finanţare. Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate
conform listei documentelor anexă și dacă sunt diferenţe, se solicită refacerea lor.
✓ Se verifică dacă Dosarul original al Cererii de Finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi
cea electronică. Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie și electronică, cu
originalul şi dacă se constată diferenţe între original şi copii, se solicită remedierea
neconcordanţelor.
✓ Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată, semnată și ştampilată de solicitant şi în
cuprinsul ei este menţionată:
 Măsura
 Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui
menţionat în documentele anexate, după caz.
✓ Se verifică prezentarea documentelor din lista cu documentele anexă din Cererea de Finanţare.
✓ Se verifică daca solicitantul a prezentat pentru anexele de la Cererea de Finanţare, documentele
originale (dupa caz), pentru a se face verificarea cu copiile acestora depuse la Cererea de
Finanţare. Acele documente originale care rămân în posesia solicitantului, la dosarul Cererii de
Finanţare se vor depune în copie, pe care trebuie să se facă mențiunea „Conform cu originalul”,
să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului şi stampilate.
Dacă în urma verificării administrative se constată necondordanţe între documentele prezentate, se
solicită reprezentantului legal al solicitantului/împuternicit al acestuia, clarificarea neconcordanțelor.
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ATENȚIE! Experții pot solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de
conformitate, eligibilitate și selecție dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de
natură să completeze/modifice date inițiale ale proiectului depus.
Solicitarea acestor informații suplimentare se face de către experți , în baza unei „Fișe de solicitare
a informațiilor suplimentare” care este transmisă solicitantului (prin e-mail, fax sau poștă), după
finalizarea verificării administrative.
Solicitantul trebuie să confirme primirea documentului „Fişa de solicitare a informaţiilor
suplimentare” prin e-mail şi în termen de 5 zile de la confirmarea de primire, să prezinte documentele
solicitate, refăcute sau completate.
ATENȚIE! Experții GAL își rezervă dreptul de a solicita clarificări/infomații suplimentare
privind oricare dintre aspectele proiectului, în toate etapele de verificare ale acestuia, cât și pe
perioada de implementare a proiectelor
Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare. În situația în care
clarificările nu răspund cerințelor administrative, Cererea de Finanţare va fi respinsă de către GAL și
se va notifica solicitantul în acest sens.
B. Verificarea eligibilității tehnice și financiare
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:
 verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare;
 verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;
C. Verificarea pe teren
În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu
privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
➢ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;
➢ proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecție.
D. Verificarea criteriilor de selecție
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de
finanțare, documentelor și a anexelor atașate acesteia.
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Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și detaliate în
Ghidul Solicitantului. Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta
prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia;
Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale
9.2 Depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare la structurile AFIR
În cadrul Sub-măsurii 19.2, structurile teritoriale ale AFIR pot primi cereri de finanțare selectate de
GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare
încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“,
aflat în perioada de valabilitate.
Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai
târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât
să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în
vigoare.
MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara
termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.
Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în
care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe
raza căreia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor
care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3 și 6.5)
amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia exploatația
agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de animale).
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 și în format electronic (CD – 1
exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al
Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.
Experții SLIN‐OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru deformular corespunzător
cererii de finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități 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 structurilorteritoriale ale
AFIR, respectiv:
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o la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;
o la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj)
și proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.
A. Verificarea încadrării proiectului
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din
cadrul OJFIR/CRFIR.
În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din
cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice
proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard),
expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare (formular E3.4L), către
GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns este de maximum
cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL, în acest caz termenul de emitere
a fișei E1.2.1L prelungindu-se cu termenul de răspuns. Dacă în urma solicitării informațiilor
suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente
trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR.
I. Partea I – Verificarea conformității documentelor
Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR, care primește cererea de finanțare, trebuie să
se asigure de prezența fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă
este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și
de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de Selecție va fi semnat de
către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate
în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare),
specificându-se apartenența la mediul privat sau public. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta
semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va
menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din
SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție
respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura
reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de
prevederile din SDL. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul
legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul
dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal,
noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în
Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. În cazul în care, conform prevederilor statutare,
este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice
participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul
administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest
sens.
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În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data
depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind
modificarea Acordului-cadru de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei de
Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată
de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR.
Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a verificării
punctelor specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În
acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută.
Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.
Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție.
În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) 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. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.:
lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție
următoare, emise ca urmare a selecției periodice.
II. Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului
Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a
cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii
aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, 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, în baza
unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot
reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru
aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.
În cazul proiectelor de investiții, pentru a urmări încadrarea în termenele maxime de depunere a
documentelor obligatorii specifice fiecărei măsuri din cadrul strategiei, în vederea verificării
conformității, expertul va completa în Registrul electronic al cererilor de finanțare, CF pentru care
solicitanții trebuie să prezinte documente referitoare la cofinanțare sau acord de mediu (sau certificat
de urbanism), precizând datele limită pentru prezentarea acestora.
Selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării proiectului tehnic, a documentului
care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/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 completările și modificările ulterioare.
Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și
nu la nivelul GAL. Înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic al cererilor de finanțare se
va face în etapa de depunere a cererii de finanțare.
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B. Verificarea eligibilității
Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de
tipul de proiect. Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a
realizat verificarea conformității. Experții CE SAFPD/SLINOJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa
Fișa de verificare a eligibilității (E3.1L), formular în baza căruia se realizează verificarea criteriilor
generale de eligibilitate conform cerințelor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2 din cadrul PNDR 2014 –
2020.
Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare al
Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea
documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin
alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.
În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin
pentru cheltuieli de funcționare și animare“.
Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, 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 Compartimentului Evaluare (care au verificat condițiile de eligibilitate) vor
realiza vizita pe teren la amplasamentul proiectului (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL,
care pot asista la verificare, în calitate de observatori) pentru toate proiectele care vizează modernizări
(inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele
tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul
corelării acestora.
Verificarea pe teren se va face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din
cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare, în
vigoare.
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.
Verificarea eligibilității se realizează în termen de 3 (trei) zile pentru cererile de finanțare care nu
implică vizită pe teren și maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care includ vizită pe teren. În cazul
în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, aceste
termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea
solicitantului/GAL. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi respectate, depășirea
acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR.
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;
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- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la
depunerea cererii de finanțare;
- necesitatea corectării bugetului indicativ.
În situația în care sunt necesare clarificări privind fișa măsurii din SDL, în etapa de verificare a
eligibilității, expertul verificator poate să solicite informații suplimentare de la DGDR AM PNDR.
Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) 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 depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către
solicitant/GAL. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut
ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD), care au fost declarate
neeligibile de către OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de
restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și
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 și 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 rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru
eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestații etc.).
Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale
Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de
GAL și depusă odată cu cererea de finanțare.
După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei
autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a
criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe,
proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.
După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, solicitanţii ale căror cereri de
finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor
vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul
verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a formularului comunicat solicitantului, prin email cu confirmare de primire sau fax/posta.
Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării eligibilității de
către OJFIR/CRFIR, va fi depusă de către solicitant, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la
G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I - M 8 / 6 B : : Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

31

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
www.galcampiatransilvaniei.ro

primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat
proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea
care a verificat inițial proiectul.
Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și
analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea
proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului
public acordat pentru proiectul depus.
Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de
la data înregistrării la structura care o soluționează.
Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. Un
expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite prin fax/poștă/e-mail
solicitantului și GAL (spre știință) formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația
depusă și o copie a Raportului de contestații.
În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către
experții verificatori, solicitantantul și 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.

9.3

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare

-

Memoriu Justificativ
Documente constitutive (Act constitutiv, Statut)
Certificat înregistrare fiscală
Certificat / adeverință de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Copia Actului de Identitate a reprezentantului legal
- Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului cu referire la însuşirea /
aprobarea de către ONG a următoarelor (condiții obligatorii):
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
• cheltuielile sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse;
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit
- 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:
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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.
-

-

-

-

DECLARAȚIE pe proprie răspundere prin care solicitantul își asumă desfășurarea de
acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și în afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL
Document din care să reiasă că are experiență de minim 1 an si trebuie să prezinte lista
principalelor servicii similare procedurii de selecție : minim 3 contracte specifice domeniului
de activitate însoțite de Proces Verbal de recepție a serviciilor prestate;
Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispune de personal calificat cu competente si experiență.
Se va depune Extras REVISAL, copii după Diplome de studiu și CV- uri pentru
personalul implicat.
Declarație pe proprie răspundere că solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară
necesare derulării activităților proiectului
Pentru categoriile de bunuri/ servicii copie după Baza de date sau pt. cele care nu se regăsesc
în baza de date, solicitantul va prezenta câte o ofertă de preț conformă pentru fiecare bun sau
serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun
sau serviciu care depășește această valoare
Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă
Alte documente justificative ( se vor specfica după caz) pe care solicitantul le poate aduce în
scopul susținerii proiectului

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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CAPITOLUL 10: CONTRACTAREA FONDURILOR
❖ Elaborarea, avizarea și semnarea contractului de finanțare
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 CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR
vor transmite către beneficiar formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea
Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L).
Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se
semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de
procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente
sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01). După semnarea Contractelor/Deciziilor de
finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind
încheierea angajamentului legal.
Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta
pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru
evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor,
măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare contracte - Manual de procedură pentru
implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod
manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de
cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu
cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate
pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.
Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:
- pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, cursul de
schimb euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată
decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei de finanțare,
publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
- pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil
fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care
se efectuează plata respectivă.
Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului, în
vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.
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În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2,
SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de
neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în
vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul
neîncheiat/încetat.
Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea
proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și
implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în
aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune
încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată
beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.
Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții/cu sprijin
forfetar) a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau
informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți
proiectului.
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) documentele
solicitate , cu caracter obligatoriu în maximum 3 luni sau 6 luni de la data primirii notificării (după
caz)
Atenție! Pentru semnarea Contractului de finanțare aferent proiectelor de servicii, solicitanții trebuie
să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 zile de la primirea Notificării E6.8.3L
următoarele documente:
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 responsabilului 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).
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
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că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de
prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult
de 10 zile.
Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către
solicitanți și către GAL, prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de
finanţare. Adresa va fi transmisă în două zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia
Contractul de finanţare.
Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maximum 60 de luni. Acesta cuprinde:
 durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de Afaceri este de maxim
57 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limita până la care beneficiarul
poate depune a doua tranşă de plată;
 la durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de Afaceri se adaugă
termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranşe de plată.
Atenție! Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a Contractului de Finanţare,
la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea
Contractantă. De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la cea de-a doua (și ultima) tranșă de plată
efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă să:
✓ respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;
✓ să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de Afaceri, parte integrantă din Contractul şi
Cererea de Finanţare,
✓ să nu înstrăineze investitia;
✓ să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanțat.
❖ Modificarea contractului
Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi
modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai dacă
circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării Contractului.
Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și întemeiate
și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei
aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări procedurale, când
Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar
beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai
în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt
acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost
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selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi
depăşită.
Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului de
finantare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă pentru
modificarea Contractului de finanțare”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de procedură
pentru implementare – Secțiunea I Modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare (cod
manual: M 01 – 02), care poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR .
Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin:
➢ Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;
➢ Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C
3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR;
➢ Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.3L) –
elaborată și transmisă de CRFIR.
Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin
Contractul de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare.
I. CAZURI CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIȚIONAL
Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Act adițional, care se aprobă
de către Direcorul General Adjunct CRFIR:
•
•

•

•
•
•

•

Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul
fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;
Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a
efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații
temeinic justificate;
Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare,
peste termenul maxim de 6 (șase) luni, cu maximum 6 (șase) luni, conform art. 24 alin.(10) din
HG nr.226/2015, în baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR, fără aplicarea de
penalități;
Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de
valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;
Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia;
Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune
la Autoritatea Contractantă în termen de 10 (zece) zile documentul care atestă că este
înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG
nr. 49/2015, cu completările ulterioare), situaţie în care, se completează articolul 3 din
Contractul de finanțare prin adăugarea Alineatului (4) care va avea următorul conţinut: ”Art.
3(4): Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va
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efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la
Contractul de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu
respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a)
Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată,
anexă la Contractul de finanţare, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care
aparţine, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.
b)
Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate
eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.
• Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării
Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa cum sunt acestea
menționate în cererea de finanțare).
În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN OJFIR verifică dacă
beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor,
urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată prin Contractul de finanțare.
Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare sunt:
•
•
•
•

Nota explicativă completată, înregistrată, semnată și ștampilată (după caz, conform legislației
în vigoare) de către beneficiar;
Bugetul indicativ actualizat propus;
Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);
În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării
proiectului, plătitor de TVA şi va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea
TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA.

II. CAZURI CARE NU NECESITĂ
CONTRACTUL DE FINANȚARE

ÎNTOCMIREA

DE

ACT

ADIȚIONAL

LA

Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de
aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare:
• Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului.
În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul CI SLIN -OJFIR
verifică, dacă:
- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare conferită în condițiile legii (potrivit
actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi
conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective);
- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor
care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar. Dacă se regăsesc înscrisuri cu
caracter penal în domeniul economico-financiar solicitarea nu se aprobă;
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a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant legal;
a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către
beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative).
• Schimbarea sediului social al beneficiarului.
În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Contractul de finanțare,
expertul CI SLIN - OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus documentul/documentele care atestă şi
fundamenteză modificarea (Nota explicativă).
• Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru
proiectul PNDR.
În cazul solicitării de modificare a contului bancar/ de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise
în Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, expertul
SLIN – OJFIR verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a atașat în original, acordul scris al
instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare şi adresa de confirmare a
noului cont şi a instituției financiare aferente.
În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul
IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel
internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru
procesarea plăţilor în lei sau valută) expertul SLIN – OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus adresa
de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului.
• Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în
cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli
eligibile.
Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma înscrisă
iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea
se va realiza prin Act adițional. În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare expertul CI SLIN –
OJFIR verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care
fundamentează propunerea de modificare.
• Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție,
precum:
- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de rapoarte de
activitate intermediare nu este considerat activitate);
- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 participanți
la acțiunile de formare/informare);
- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;
-

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I - M 8 / 6 B : : Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Câmpia Transilvaniei

39

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
www.galcampiatransilvaniei.ro

modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata
inițială a contractului;
- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final.
În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și graficul
calendaristic de implementare refăcut.
• Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul
implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).
Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR prin
intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare prvind modificarea Contractului de finanțare, cu aprobarea
Directorului OJFIR.
Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanţare prin Notă
de aprobare:
• Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar;
• Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 10% valoarea înscrisă
inițial în cadrul Capitolului bugetar respectiv);
• Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz).
Procesarea documentelor în vederea întocmirii Actelor adiționale/Notelor de aprobare se va realiza
în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I
Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).
Formularele generale utilizate de către experții CRFIR/OJFIR pe parcursul derulării procesului
de amendare a Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de procedură pentru
implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual:
M 01 – 02) și adaptate, după caz.
-

III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare
privind modificarea Contractului de finanțare:
•

modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea
Contractului de finanțare și/sau a anexelor;
• modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de
achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării
manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv
corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile incidente
Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului,
prin transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L).
În termen de maximum 3 (trei) zile de la sesizarea situației care impune modificarea Contractului la
inițiativa Autorității Contractante, un expert CI SLIN – CRFIR va întocmi formularul Notificare
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privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) și îl va prezenta spre verificare
șefului SLIN CRFIR și spre aprobare Directorului General Adjunct CRFIR. Fluxul de verificare și
aprobare se va realiza în maximum 2 (două) zile, pentru obținerea tuturor semnăturilor. Exemplarul
transmis către beneficiar va purta numai semnătura Directorului CRFIR.
Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în
vigoare a modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv prin
confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e-mail).
O copie a Notificării C 3.2.2.1L se va transmite și către SLIN – OJFIR pentru anexarea la dosarul
administrativ, în aceeași zi în care se transmite către beneficiar.
Procesul de avizare și aprobare a modificării Contractului se realizează cu respectarea pașilor
procedurali prevăzuți în cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I
,,Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare”.
Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de aprobare/notificare)
devine parte integrantă a Contractului de finanțare. După aprobarea modificării Contractului de
finanțare, expertul CI SLIN CRFIR actualizează Registrul electronic C1.13L. Expertul CI SLIN
CRFIR centralizează toate documentele referitoare la modificările Contractului de finanțare în Dosarul
administrativ.

Notă
În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea
Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va
transmite și către GAL o copie a acestora.
❖ Încetarea contractului de finanţare
În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate
între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului de finanțare
printr-o notificare scrisă.
Părţile pot decide încetarea Contractului de finanțare ca urmare a solicitării scrise din partea
beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele
primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea Contractului de finanțare, ori executarea
proiectului, în urma reverificării acestuia, efectuată în oricare din etapele de implementare, inclusiv în
cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura
insolvenţei, 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 depuse în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/
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expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea
Contractului de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere
în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
În cazul în care încetarea Contractului este unilaterală, procedura de încetare a Contractului de
finanțare este demarată de către expertul CI SLIN CRFIR, după ce acesta analizează motivele
rezilierii invocate în IRD 0.1/Raportul de verificare a etapelor parcurse de beneficiar până la momentul
constatării neregularității (dacă este cazul).
Formularul IRD 0.1 reprezintă „Nota de descoperire a unei neregularități”, iar CI SLIN CRFIR, care a
descoperit neregula, urmează pașii procedurali în conformitate cu Manualul de Constatare Nereguli și
Recuperare datorii, Etapa IRD0: ,,Semnalarea neregulii. Controlul preliminar”.
În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună
cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu
prevederile art. 17 din ,,Prevederi Generale” - Anexa I la Contractul de finanțare.
Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda implementarea
proiectului şi/sau plăţile, ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
„Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L), conținând toate
semnăturile și aprobată de către Directorul General Adjunct CRFIR este anexată de către expertul CI
SLIN CRFIR la Dosarul Administrativ. După aprobarea Notei de către Directorul General Adjunct
CRFIR, beneficiarul va fi înștiințat prin intermediul formularului C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului
privind încetarea Contractului de finanțare”, întocmit de către expertul CI SLIN CRFIR, în termen de
maximum 3 (trei) zile de la data semnării de către Directorul General Adjunct CRFIR, respectând
aceleași principii de semnare și transmitere.
Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.
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CAPITOLUL 11: AVANSURILE
Atenție!
În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans.

.
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CAPITOLUL 12: ACHIZIȚIILE
În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează
proiectul, GAL va descrie modalitatea de desfășurare a procedurilor de achiziție publică, respectiv
beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și
Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru
beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în
conformitate cu cerințele Autorității Contractante.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii,
lucrări sau bunuri.
Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate cu
prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii
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.
Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum
şi Instrucţiunile şi Manualul de achiziţii publice ce se vor anexa contractului de finanţare. Pentru a
facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model,
specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni. Termenul de finalizare al achizitiilor
şi depunerea acestora spre avizare, 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.
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineste prin:
A. Conflictul de interese intre beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanti:
Actionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia,
membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de
administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare:
a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor
de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.
B. Conflictul de interese între ofertanți:
Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în
structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc):
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a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG
66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor
de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;
c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus.
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private -anexă
la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau
bunuri.
Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în
vedere următoarele principii:
a. Nediscriminarea;
b. Tratamentul egal;
c. Recunoaşterea reciprocă;
d. Transparenţa;
e. Proporţionalitatea;
f. Eficienţa utilizării fondurilor;
g. Asumarea răspunderii.
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CAPITOLUL 13: TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU
DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR
AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru
efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a fost
declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a
conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de
derularea contractului de finanțare. În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul
OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un
rând cu următorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată
este completată, datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este "conform".”
Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL si la AFIR Declarațiile de eșalonare - formular
AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile
ulterioare și anexele la acesta.
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015,
cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.
Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL , un exemplar original, pe suport de hârtie, la care se
ataşează pe suport magnetic (copie-1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar.
În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL
Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Actul
adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o
singură dată la GAL.
În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL,
beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a
dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din
cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în
urma analizării contestației, viza GAL rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa
contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR
(OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către
experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul
maxim de depunere a DCP la AFIR.
Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL în două exemplare, pe suport de
hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de
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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).
GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL,
inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în
termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.
Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR
www.afir.info.
Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în
baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul
proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.
Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea
financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a
beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).
Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în
prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare,
conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.
Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea
plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele
autorizate și rambursate în cadrul proiectului.
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CAPITOLUL 14: MONITORIZAREA PROIECTULUI
Grupul de Acțiune Locală de pe teritoriul Câmpia Transilvaniei implementează strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, având următoarele sarcini principale:
➢ Elaborarea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea SDL;
➢ Evaluarea, selectarea și monitorizarea proiectelor din cadrul SDL;
➢ Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate de GAL, cu excepția
proiectelor în cadrul cărora este beneficiar.
Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, inclusiv
administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi
rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va
efectua auditul de către auditorul stabilit.
Monitorizarea va asigura un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are
loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea
sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la îndeplinirea acțiunilor propuse în cadrul
strategiei de dezvoltare locală.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune:
➢ Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor);
➢ Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
➢ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
➢ Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
➢ Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;
➢ Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de
decizie la cel mai înalt nivel.
GAL implementează un Plan de evaluare care descrie modalitatea prin care se va realiza
evaluarea SDL, evaluarea implementării SDL și a proiectelor selectate de GAL, aceasta reprezentând o
sarcină obligatorie pentru GAL. Astfel, etapele mecanismului de evaluare a SDL vor fi: pregătirea
evaluării, evaluarea propriu-zisă, diseminarea informațiilor și activități legate de raportare și demersuri
întreprinse ca urmare a activității de evaluare. În vederea creării sistemului de monitorizare și
evaluare, GAL va identifica necesarul de date şi modalitatea de colectare, sursele acestor date și
termenele la care datele trebuie să fie disponibile, luând în considerare importanța raportării unor date
corecte, concrete și în timp util. Coordonarea evaluării implementării SDL va presupune elaborarea
unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării
proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a
rezultatelor implementării.
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Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru
activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăti. GAL are posibilitatea de a reduce această perioadă la 3 ani, în situația sprijinului sumă
forfetară cu respectarea prevederilor specifice din Reg. 1303/2013.
Beneficiarul proiectului are obligația de a asigura o comunicare eficientă cu GAL Câmpia
Transilvaniei referitoare la stadiul implementării proiectului selectat spre finanțare. Astfel,
Solicitantul/ Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua
cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura din SDL 2014-2020 a GAL Câmpia
Transilvaniei pentru care depune proiectul în vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate
drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia.
Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului,
precum și perioada de monitorizare. Perioada de monitorizare a proiectului este de 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.
După contractarea fiecărui proiect, GAL va comunica beneficiarului perioadele de raportare și
metodele de monitorizare care vor fi aplicate de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție
de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata de implementare a acestuia.
Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv problemele și eventualele
blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.
Indicatorii de rezultat urmăriți pentru implementarea măsurii 8/6B, în cadrul SDL 20142020 a GAL Câmpia Transilvaniei, sunt:
Populația netă care beneficiază de servicii : 10.000
Numărul de evenimente organizate în teritoriu și în afara teritoriului : 7
Numărul de sub-branduri locale : 3
Număr proiecte inovative : 1
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DATE DE CONTACT

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
www.galcampiatransilvaniei.ro
Adresa: sat Ghirișu Român, nr. 75 , comuna Mociu, județul Cluj
Telefon: 0264.704.979 ; 0761781204
E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com
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